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Terrasserad festplats

Utsiktsplats med litet observatorium och 360 vy över 
staden

IDÉ
Katrineholm ska få ett landmärke som både kan bjuda på nya stämningar och 
samtidigt ta in den beÞntliga staden. Det handlar dŠrfšr inte bara om att 
skapa arkitektur utan Šven om stadsbyggande. Huset som stŠlls dit kommer 
att knyta ihop stationsområdet med torget där samtidigt en helt ny intimitet 
skapas. Byggnaden tydliggšr den gamla platsen samtidigt som den ger nŒgot 
nytt att relatera till. Det hŠr fšrslagets grundide har varit att skapa en byggnad 
som dessutom kan ge platsen två nya ansikten: ett ansikte av okänd identitet 
utåt mot det nya som ska komma och ett ansikte med mer välbekanta drag 
inŒt mot det trygga, intima och ombonade. En dualism och en spŠnning.

FUNKTION
Mellan de två ytterligheterna;-det introverta och det extroverta, skapas två 
rumsliga kvaliteŽr: en privat boendefunktion och en offentlig aktivitetsfunktion. 
Byggnadens funktioner Šr indelade i vertikala och horisontella skikt.
Skiktningar i vertikalled: identitetskikt/skärm utåt (det ena ansiktet), 
aktivitetsskikt (det inre torgrummet), bostadsskikt samt identitetsskärmen inåt 
mot torget (det andra ansiktet).
Det inre torgrummet: Mšjligheternas rum. StenbelŠggningen pŒ golvytan som 
leder in besškaren i det hšga och šppna rummet knyter, tillsammans med de 
uppglasade gavlarna, ihop inne med ute och bidrar till känslan av en slags 
interišr borggŒrd. Den nordšstra sidan av den hšga innervŠggen fungerar 
som en klŠttervŠgg, lokalen framfšr den vŠstra sidan av vŠggen Šr en 
vintertrŠdgŒrd som delvis Šr ett orangeri och lŠngs hela golvet i rummet Þnns 
ytor som Šr avsedda fšr restaurangernas serveringar. Att sitta hŠrinne och 
Šta, sŠrskilt pŒ vintern, kommer att ge kŠnsla av att beÞnna sig pŒ en 
uteservering.

Skiktningar i horisontalled: markplan med restauranger, uteservering, 
träningslokal med koppling till klätterväggen samt gårdsrum, boendeskikt och 
kommunikationsytor (etager i form av bryggor) och sedan har man takskiktet 
som Šr en terrasserad samlingsplats med utsikt šver hela Katrineholm. PŒ 
taket Þnns ocksŒ en festplats med ett litet observatorium.
I bottenplanet pŒ den norra fasaden Þnns ocksŒ fasningar i betongen som 
bildar rumsligheter som kan fungera som sittplatser och ett vindskydd eller en 
busskur.

FORM
Den norra fasaden, ansiktet utåt, är tänkt som en abstrakt skulptur av 
platsgjuten betong som ska fšra tankarna till det mystiska och fantastiska. 
NŒgot som Šr hŠftigt och tufft men samtidigt lekfullt. Fasaden ska locka till 
tolkning, kŠnnas spŠnnande och minnesvŠrd fšr resenŠrer och nykomlingar.
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Den norra fasaden, ansiktet utåt, är tänkt som en abstrakt skulptur av 
platsgjuten betong som ska föra tankarna till det mystiska och fantastiska. 
Något som är häftigt och tufft men samtidigt lekfullt. Fasaden ska locka till 
tolkning, kännas spännande och minnesvärd för resenärer och nykomlingar.
I de spŠnnande reßektioner som bildas i de stora glasen speglas 
omkringliggande rörelse i både natur och stad under dygnets alla timmar.
Den södra fasaden av puts, ansiktet inåt, har en välkänd, enkel och tydlig 
identitet som ”hus”, där materialitet, fönstersättning och proportioner vittnar 
om att man vill bjuda in offentligheten i markplan och att det rör sig om privata 
bostäder i de övre våningarna. Denna enkelhet och tydlighet i form förstärker 
den upplevelse av kontrastverkan som husets norra fasad ska ge 
betraktaren. Men även om den södra fasaden i första hand ska ge ett sobert 
och stramt intryck sŒ Þnns det lekfulla inslag som bŒde relaterar till 
norrfasaden och omkringliggande byggnader. Samtliga lägenheter har både 
en riktig balkong samt fransk balkong. Utformningen av balkongerna, deras 
rytm och organiska detaljer vill både ge en subtil koppling till norrfasaden och 
samtidigt knyta an till jugendfasaderna på torgets motsatta sida. Förslagsvis 
så får balkongernas glaspartier en etsning med mönster som följer denna 
nyjugendtstil, och samtliga balkongplattors undersidor ges en unik konstnärlig 
utsmyckning som också aföljer detta tema.

I det inre torgrummet ger stenbeläggningen som löper in från alla håll utifrån 
torget både en historiserande känsla och en upplevelse av ”att stå på stadens 
golv” samtidigt som den förstärker den norra väggens självständiga och 
skulpturala identitet. Ljussättning uppifrån innertaket riktas mot 
skulpturväggen från olika håll och skapar en atmosfärisk livfullhet kvällstid. 
PŒ ett stŠlle intill skulpturvŠggen Þnns en vatteninstallation i form av en 
triangulär damm. I de lösa inredningsdetaljer som installeras: stora hängande 
krukor och armaturer som pendlas ner frŒn taket ska det Þnnas en 
ornamental känsla med inspiration från växtriket men på ett stiliserat sätt. 
Precis som med balkongerna på södra fasaden så är idén att detta ska knyta 
an till jugendstilen fast i modern tappning. Den slits av glas som Þnns i taket 
längs hela norra väggen släpper ner ett stämningsfullt släpljus över de stora 
vertikala betongfasetterna. I taket lŠngs hela sšdra vŠggen Þnns ett bredare 
glasparti som ger ljus och uterumskänsla till bryggorna in till bostäderna. 
Tanken är att takplanen i första hand ska harmonisera med formspråket på 
den norra fasaden samt torgytans utformning.Takets terasser är tex 
utformade med inspiration frŒn de beÞntliga grŠsbeklŠdda 
betongformationerna ute på torget.
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Inspirationsbild 

Exempel på balkongdesign 
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krukor och armaturer som pendlas ner frŒn taket ska det Þnnas en 
ornamental känsla med inspiration från växtriket men på ett stiliserat sätt. 
Precis som med balkongerna på södra fasaden så är idén att detta ska knyta 
an till jugendstilen fast i modern tappning. Den slits av glas som Þnns i taket 
längs hela norra väggen släpper ner ett stämningsfullt släpljus över de stora 
vertikala betongfasetterna. I taket lŠngs hela sšdra vŠggen Þnns ett bredare 
glasparti som ger ljus och uterumskänsla till bryggorna in till bostäderna. 
Tanken är att takplanen i första hand ska harmonisera med formspråket på 
den norra fasaden samt torgytans utformning.Takets terasser är tex 
utformade med inspiration frŒn de beÞntliga grŠsbeklŠdda 
betongformationerna ute på torget.

Det inre torgrummet: Möjligheternas rum. Stenbeläggningen på golvytan som 
leder in besökaren i det höga och öppna rummet knyter, tillsammans med de 
uppglasade gavlarna, ihop inne med ute och bidrar till känslan av en slags 
interiör borggård. Den nordöstra sidan av den höga innerväggen fungerar 
som en klättervägg, lokalen framför den västra sidan av väggen är en 
vintertrŠdgŒrd som delvis Šr ett orangeri och lŠngs hela golvet i rummet Þnns 
ytor som är avsedda för restaurangernas serveringar. Att sitta härinne och 
Šta, sŠrskilt pŒ vintern, kommer att ge kŠnsla av att beÞnna sig pŒ en 
uteservering.


