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BILAGOR

* Bilaga 1 – Bullerutredning
* Bilaga 2 – Kulturminnesutredning
* Bilaga 3 – Grundkarta i dwg format
* Bilaga 4 – Riskanalys järnväg
* Bilaga 5 – Torgförslag från SWECO
* Bilaga 6 – Områdesperspektiv

Bilagorna hämtas via:
www.katrineholm.se/arkitekttavling
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TÄVLINGSUPPGIFTEN

Byggnadens upplägg

Byggnaden ska innehålla verksamheter 
och bostäder som bidrar till torgmiljön.  
Byggnaden som ska gestaltas ska följa 
tävlingsprogrammets syfte och mål samt 
kriterierna nedan. 

Tävlingens åtta kriterier

1. Bottenvåningen ska inrymma handels-  
och/eller restaurangverksamheter i   
någon form. 

2. Byggnaden ska i övrigt innehålla 25 till 
30 lägenheter. 

3. Lägenheterna i byggnaden ska främst 
vara tvåor på maximalt 60 kvadratmeter 
samt treor på maximalt 68 kvadratmeter. 
Eventuellt kan en till två lägenheter 
utformas som fyror på maximalt 85 
kvadratmeter. 

4. Byggnadens produktionskostnad 
per kvadratmeter BOA/LOA får inte 
överstiga 24 000 kr inklusive moms. 
 
 

5. Byggnaden ska följa gällande normer för 
buller. Bullerundersökning bifogas. 

6. Parkering ska ej finnas i eller runt 
byggnaden. 

7. Tekniska utrymmen och 
lägenhetsförvaring i mindre skala ska 
finnas i källarplan eller annan redovisad 
lösning. 

8. Byggnaden/byggnaderna ska vara 
landmärkesbildande för Katrineholms 
stad.

 

Målsättning

Byggnaden bör först och främst vara ett 
landmärke för staden Katrineholm, något som 
både resenärer och boende ser, minns och 
uppskattar. 

Byggnaden ska passa in i det projekt som har 
utarbetats för stortorget av SWECO (se bilaga 
5) och ytterligare bidra till en känsla av ökad 
gemenskap på den offentliga platsen.
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TÄVLINGSOMRÅDET

Tävlingsområdet 
ligger på den norra 
sidan av torget i 
direkt anslutning till 
resecentrum. 
Fabriksgatan som ligger direkt norr 
om tävlingsområdet skiljer torget från 
bussperrongerna och tågområdet. Väster 
om tävlingsområdet ligger kvarteret Pionen 
och ett flerbostadshus som uppfördes 1990. 
Österut ligger Framtiden, en handels- och 
flerbostadsbyggnad vilken byggdes 1912.
 
Ljudisolerade byggnader
Norr om torget ligger resecentrum med 
busscentralen och sedan spårområdet för 
östra och södra stambanan. Därmed är det 
viktigt att byggnader på tävlingsområdet är 
ljudisolerade och inte har friskluftsintag mot 
norr. 

Stora förändringar
Den nya planen för torget kommer att 
medföra stora förändringar, med bland annat 
en lund på västa sidan, nya gräsytor samt en 
yta för vattenspel. Fontänen som ligger mitt 
på stortorget idag är från 1931.

Projektet som framställdes för stortorget av 
SWECO finns tillgängligt som bilaga (bilaga 5) 
till tävlingsprogrammet.
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TIDPLAN

Tävlingens tidplan

Start
Tävlingen startar den 25 april och fortgår 
fram till den 11 juli 2014.

Sista inlämningsdag
Sista inlämningsdag är den 11 juli 2014.
 
Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske under vecka 
40.

Tävlingsfrågor och kontakt
 
Tävlingsfrågor
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas 
till tävlingsfunktionären skriftligt via 
e-post. Alla frågor ska innehålla sökordet 
”stortorget” i ämnesraden.

Kontakt
E-post: stortorget@katrineholm.se 

Sista frågedag
Sista dagen för frågor är den 23 maj 2014.
Juryns svar på frågorna kommer att 
publiceras på Sveriges Arkitekters hemsida
senast den 30 maj 2014.

Tävlingstekniska bestämmelser

Arrangör
Tävlingen arrangeras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Katrineholms kommun och Katrineholms 
Fastighetsbolags AB i samarbete med 
Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form
Tävlingen är en allmän projekttävling i ett 
steg. 

Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.
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JURY

Juryn består av:

• Ingmar Eriksson, KFAB.
• Björn Lindeberg, KFAB.
• Maria Doktare, KFAB.
• Göran Dahlström, kommunstyrelsens 

ordförande.
• Thorbjörn Andersson, SWECO.
• Torbjörg Sekse, Länsstyrelsen.
• Lars Hågbrandt, chef 

samhällsbyggnadsförvaltningen.
• Stefan Sjöberg, Kjellander + Sjöberg 

Arkitektkontor.
• Katarina Rundgren, Testbedstudio.
• Juryledamot utsedd från tävling i 

Katrineholms Kuriren.
• Juryledamot utsedd från tävling i 

Katrineholms Kuriren. 

Juryn förbehåller sig rätten att tillkalla 
ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare.
Juryns sekreterare är Lena Örnfjärd-Berg. 

Bedömningskriterier

Byggnaden som ska gestaltas ska följa 
tävlingsprogrammets syfte och mål.
Förslagen kommer att bedömas utifrån 
följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i 
programmet:

• Arkitektonisk gestaltning: byggnadens 
kvalitet som landmärke och symbol för 
Katrineholms utveckling. Hur byggnaden 
samspelar med Stortorgets framtida 
utformning, skapar ett tydligare offentligt 
rum och bidrar till torgets kvaliteter. 
Byggnadens relation till befintliga 
byggnader runt torget och vilken 
helhetsmiljö som skapas. 

• Funktion: byggnadens boendekvaliteter. 
Hur utformningen av byggnadens  
lokaler för verksamheter bidrar till 
att skapa liv, gemenskap och rörelse i 
centrala Katrineholm. 

• Utvecklingsbarhet: byggnadens 
förmåga att utvecklas under kommande 
detaljplanskede och projekteringsskede 
inom ett bevarat starkt helhetsgrepp. 

• Genomförbarhet: byggnadens 
förutsättningar att byggas inom angiven 
budget med de krav som ställts i 
tävlingsprogrammet uppfyllda.

Bedömningen beräknas vara avslutad vecka 
40.  
 

Utställning

Inkomna tävlingsförslag kommer under 
bedömningstiden att ställas ut offentligt. Plats 
meddelas senare.

Under prisutdelningen kommer vinnaren att 
få presentera sitt verk och besvara eventuella 
frågor från allmänheten. Plats för detta 
meddelas senare. 

Tävlingsfunktionär

Tävlingsfunktionär är John Bovellan.
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FÖRSLAGSREDOVISNING

Dessa handlingar måste ingå 

i ett förslag:

 CHECKLISTA
 
 

 c En planritning per våningsplan i skala 1:200. 
 
 

 c Fasadritningar i skala 1:200. 
 
 

 c En längd- och en tvärsektion i skala 1:200. 
 
 

 c Situationsplan i skala 1:500. 
 
 

 c Områdesperspektiv enligt underlagsfoto, bilaga 6. 
 
 

 c Två perspektivbilder enligt underlagsfoto, bilaga 6. 
 
 

 c Kortfattad beskrivning av förslaget på maximalt en A4.





16

VINNANDE FÖRSLAG

Prissumma

Den totala prissumman är 750 000 SEK 
exkl. moms där första pris kommer att 
uppgå till 400 000 SEK exkl. moms.

En vinnare kommer att utses under vecka 
40. 

Publicering

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att 
publiceras senast tre veckor efter det att 
tävlingens resultat offentliggjorts.

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt 
att publicera samtliga tävlingsresultat på sina 
hemsidor samt i tidningen Arkitekten.

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad 
tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn.

Ägande- och nyttjanderätt

Arrangören innehar den materiella 
äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och 
behåller nyttjanderätten till sina förslag.

Direkt utnyttjande av förslag, helt eller i 
väsentliga delar, kan ske först efter avtal med
förslagsställaren.

Returnering av förslag

Förslagen kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävling

KFAB avser att förhandla med 
förslagsställarna av vinnande förslag 
om uppdraget att projektera och ta 
fram fullständiga arkitekthandlingar för 
nybyggnad på Stortorget.

Om upphovsmannen till vinnande förslag av 
arrangören och Sveriges Arkitekters
Tävlingsnämnd inte anses ha erforderliga 
erfarenheter och resurser att handha
uppdraget lämnas det till denne i samarbete 
med en mer erfaren fackman, vald av denne 
själv och godkänd av arrangören.

Finner arrangören skäl att frångå juryns 
rekommendation skall samråd ske med
Sveriges Arkitekter.

Om tävlingen efter planprocess eller om en 
överklagan kommer och när den processen 
är klar inte har lett till projekteringsuppdrag 
eller ett planuppdrag eller uppdragsgivaren 
inte inlett förhandlingar med vinnaren 
tillkommer det denne en ytterligare 
ersättning motsvarande halva förstapriset.
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Tävlingsprogrammets 

godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med 
byggsektorns gemensamma “Tävlingsregler 
för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om 
inte programmet anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryn 
ledamöter, vilka svarar för tävlingens
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är 
programmet granskat och godkänt för
de tävlande av Sveriges Arkitekter.
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KONTAKT

Tävlingsfunktionär

Tävlingsfunktionär är John Bovellan. 
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till 
tävlingsfunktionären skriftligt via e-post. 

Alla frågor ska innehålla sökordet 
”stortorget” i ämnesraden.

Kontaktuppgifter
E-post: stortorget@katrineholm.se

Sista frågedag
Sista dagen för frågor är den 23 maj 2014.
Juryns svar på frågorna kommer att 
publiceras på Sveriges Arkitekters hemsida
senast 30 maj 2014: www.arkitekt.se 
 






