
PLATS	OCH	KONTEXT

Stortorget	 är	 den	 samlande	 platsen	 i	 Ystad	 som	 tangeras	 av
handelsgatan	 Stora	Östergatan	 samt	 den	 kanske	 i	 äldre	 6der
lika	 vik6ga	 Hamngatan.	 Här	 träffas	 folk	 nu	 som	 då	 6ll	 båda
vardags,	fest	och	hög6d,	på	väg	för	aA	handla	eller	kanske	för
aA	siAa	ner	en	stund	och	prata	lite.

Stortorget	 kan	 omedelbart	 karakteriseras	 som	 en	 öppning	 i
det	 gamla	 gatunätet.	 Som	 den	 vik6gaste	 och	 mest
ståndsmässiga	byggnaden	ligger	Gamla	Rådhuset	som	en	fond
6ll	 Stora	 Östergatan.	 Vid	 en	 noggrannare	 läsning	 av	 platsen
blir	 det	 tydligt	 aA	Stortorget	 fortsäAer	 förbi	Gamla	Rådhuset
och	 omsluter	 även	 Santa	 Maria	 kyrka,	 de	 två	 byggnaderna
framstår	som	solitärer	i	deAa	stora	urbana	rum.

Källaren	under	rådhuset	6llhör	en	del	av	Ystad	äldsta	historia.
EIer	 aA	 ha	 fallit	 i	 glömska	 hiAades	 vid	 en	 ombyggnad	 1922
gamla	 valv	 som	 kunde	 dateras	 6ll1400-talet.	 Historiskt
källmaterial	 beräAar	 aA	 det	 redan	 på	 den	 6den	 funnits	 en
ölstuga	 i	källaren	under	den	gamla	rådstugan.	 I	dessa	 lokalen
ligger	idag	restaurangen	Store	Thor.

PROGRAM	OCH	FÖRUTSÄTTNINGAR

Som	en	 förlängning	 av	 verksamheten	 i	 källaren	drivs	 idag	 en
6llfällig	 uteservering	 under	 sommarhalvåret.	 Denna
uteservering	 har	 växt	 6ll	 en	 mer	 eller	 mindre	 genomtänkt
permanent	 konstruk6on	 och	 det	 är	 nu	 en	 önskan	 från	 båda
staden	 och	 restaurangen	 aA	 hiAa	 en	 lösning	 i	 form	 av	 en
6llbyggnad	 som	 anpassar	 sig	 6ll	 stadsrummet,	 Gamla
Rådhuset	men	också	6ll	verksamhetens	behov.

EA	 6llägg	 6ll	 Gamla	 Rådhuset	 behöver	 ha	 en	 enkel	 men
sam6dig	robust	karaktär.	Tillbyggnaden	kommer	aA	vara	del	 i
en	stadsmässig	övergång	med	en	 rela6on	6ll	de	volymer	och
fasader	 som	 ingår	 i	 torgets	 olika	 rumsligheter.	 Sam6dig	 finns
en	rad	givna	förutsäAningarna;	den	ver6kala	förbindelsen	ner
6ll	 källaren	 och	 den	 horisontella	 upphöjningen	 av	 marken,
källarbjälklaget.	Dessa	element	behöver	 integreras	 i	en	volym
som	både	ansluter	6ll	 det	öppna	urbana	 rummet	men	också
6ll	de	inre	rumsligheter	som	källaren	med	dess	valv	utgör.
Vi	 tänker	 oss	 eA	 6llägg	 som	 utgår	 från	 den	 tradi6onella
verandan,	 men	 som	 sam6digt	 6llåts	 aA	 få	 eA	 eget	 sam6da
uAryck.	 Med	 denna	 utgångspunkt	 respekteras	 platsens
6dslager,	både	historiska,	sam6da	och	de	fram6da.

MOTTO:		VERANDA

SITUATIONSSEKTION					1:250

SITUATIONSPLAN					1:500

VY	FRÅN	STORTORGET

BETONG

Betongen	 lyIer	 torgytan	 och	 definierar	 en	 tydlig
plats,	 en	 grund	 för	 den	 nya	 6llbyggnaden.	 Det
plas6ska	 materialet	 hanterar	 nivåskillnader	 och
övergångar,	 både	 inre	 och	 yAre;	 trappan	 ner	 6ll
källarplanet,	 hisschaktet	 och	 stegen	 upp	 6ll
verandans	 golv	 samt	 övergången	 mellan	 byggnad
och	torg	i	form	av	en	integrerad	bänk,	en	yAre	fysisk
plats	aA	mötas	på.

Betongen	 med	 sin	 massivitet,	 sin	 rumsliga	 och
skulpturala	 närvaro	 kopplar	 samman	 platsen	 och
byggnadsvolymen.	Dels	torget	som	grund,	men	även
Gamla	 Rådhusets	 grund	 med	 dess	 källarvalv,	 där
massan	 likt	 en	 volym	 karvas	 ut	 och	 låter	 sig
definieras	 i	 den	 nya	 6llbyggnaden	 och	 vidare	 ut	 på
torget.	 Mot	 Santa	 Maria	 kyrka	 öppnar	 sig	 det	 inre
rummet	både	utåt	men	också	uppåt.	Här	 skulpteras
betongen	6ll	en	stor	taklanternin	som	för	ned	ljuset	i
rummet,	kopplingen	mellan	plats	och	byggnad

Betongen	 formulerar	 elementen	 skulpturalt	 och
skapar	 dels	 den	 ver6kala	 kopplingen,	 neråt	 med
källarvalven	 och	 uppåt	 med	 ljuset	 och	 kyrkan,	 dels
den	horisontella	kopplingen	med	torget	och	staden.

TRÄ

Som	 kontrast	 6ll	 den	 tunga	 betongen	 uArycker	 sig
verandan	 med	 hjälp	 av	 en	 läA	 trästomme.	 På
rummets	 insida	blir	 trä	 synligt	 och	6llför	 värme	och
mjukhet,	även	 fast	 inredning	och	möbler	är	 tänkta	 i
trä.
Trä	6llför	byggnaden	eA	lager	av	materialitet	som	hör
den	mänskliga	 kroppen	 6ll,	medan	 betongen	 svarar
mot	 staden	 och	 dess	 massa.	 Materialen	 hanterar
skalförskjutningen	mellan	torg	och	veranda.

KOPPAR

Utsidan	av	den	läAa	konstruk6onen	kläs	med	koppar,
eA	 material	 som	 finner	 siA	 sammanhang	 i	 både
Santa	Marias	 kyrka	 och	Gamla	 Rådhuset.	 Koppar	 är
likt	 en	 hud	 som	 kan	 hantera	 den	 tekniska
detaljeringen	 sam6digt	 som	 det	 6llför	 eA	 material
som	 svarar	 mot	 de	 historiska	 6dslager	 som
6llbyggnaden	både	underordnar	 sig	 i	men	också	 tar
spjärn	mot	för	aA	definiera	sin	egen	iden6tet.

HÅLLBARHET

Förslaget	 önskar	 aA	 göra	 en	 6llbyggnad	 som
anpassar	sig	och	förstärker	omgivningarna,	båda	som
byggnad	i	gatunätet,	6llbyggnad	6ll	Gamla	Rådhuset
och	som	utbyggnad	av	den	helt	unika	restaurangen.
En	arkitektur	som	u6från	väl	valda	material,	6llåts	aA
åldras	och	 förhoppningsvis	 förhöja	upplevelsen	över
6d,	 både	 av	 byggnaden,	 rummen	 och	 platsen.	Med
denna	 hållning	 finns	 goda	 förutsäAningar	 aA
byggnaden	blir	eA	6llskoA	i	stadsrummet	över	6d,	aA
stadens	 invånare	 gläds	 över	 den	 nya	 verandan,	 aA
alla	 6llsammans	 vårdar	 den	 ömt	 med	 förhoppning
om	eA	långt	liv.

Så	blir	god	arkitektur	aA	av	de	vik6gaste	argumenten
för	en	hållbar	fram6d.



MOTTO:		VERANDA

FASAD	ÖSTER					1:100

ENTRÉPLAN				1:100

SEKTION	A-A				1:100
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MOTTO:		VERANDA

KÄLLARPLAN				1:100 TAKPLAN				1:100

SEKTION	B-B				1:100 DETALJSEKTION	FASAD				1:20

FASAD	SÖDER					1:100
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VERTIKALT	SKJUTFÖNSTER
FRITT	ÖPPNINGSMÅTT	1400	MM

UTVÄNDIG	SOLAVSKÄRMNING/RULLGARDIN
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MOTTO:		VERANDA

FASAD	VÄSTER					1:100

VY	FRÅN	STORTORGET
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