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Amfora
Förslaget “Amfora” formar Stortorget och stationsområdet 
med en slank och genomsiktlig byggnad. I volym och skala 
ansluter byggnaden till befintlig bebyggelse men dess 
gestaltning blir ett tydligt nytt tillägg. Fasaderna utgör en 
öppen, vertikal fortsättning på torgets yta och dess liv och 
rörelse. Ett yttre ramverk skapar flera skikt, där varje bos-
tad ges ett indraget privat uterum samt en friliggande bal-
kong i det offentliga torgrummet. Genom att byggnadens 
exteriör kan liknas vid en stor spaljé med hängande krukor 
för växtlighet kan förslaget Amfora bli ett landmärke för 
trädgårdstaden Katrineholm.

En öppen fond. Byggnadsvolymen sträcker sig utmed 
hela tomtens längd och bildar en fond i två stora stadsrum, 
stationsområdet i norr och Stortorget i söder. Bredden, 
strax under 11 meter, motsvarar gaveln på Kv Pionen och 
byggnaden placeras så att den knyter an till gaveln hos Kv 
Framtiden. Byggnadshöjden, 16 meter, motsvarar de övre 
takhöjderna kring torget. En tvärgående takterrass bryter 
ner byggnadsvolymen i två delar och skapar en relation till 
de lägre byggnaderna på motsatt sida av torget. Genom 
att byggnaden hålls grund och öppen i markplan möjlig-
görs en kontinuerlig visuell kontakt mellan Fabriksgatan 
och Stortorget. Passager skapas dels i nordsydlig riktning 
mellan gata och torg, dels mellan gångtunneln och torget 
via butiker i två plan.

Ovan: Fotomontage sett från Stortor-
gets sydvästra del, baserat på under-
lagsfoto i bilaga 6, sid 2.

Till vänster: Modell 1:500, med ut-
gångspunkt i skissen “Torget ut och 
in”.

Nedan: Fotomontage sett från Stortor-
gets sydöstra del, baserat på under-
lagsfoto i bilaga 6, sid 4. 

SITUATIONSPLAN 1:500

Nybyggnation på Stortorget 
i Katrineholm 2014

Spaljé och amfora. Fasaderna definieras av ett yt-
tre ramverk som fungerar som en spaljé i storformat. 
Spaljén ramar in vyer och skapar skyddade uterum på 
smala, längsgående balkonger framför lägenheternas 
samtliga rum. Denna mer privata zon kompletteras med 
en uppsättning av ”amforor” – skulpturala balkonger 
som dramatiskt sträcker sig ut från fasaden, över torget. 
Arkitektoniskt manifesterar amfororna den tillfälliga, vari-
erade och uttrycksfulla karaktären hos torgets ”möbler”: 
marknadsstånd, bord, stolar, bänkar och planteringslådor. 
Ramverket skapar en bakgrundsrytm likt mönster i torgets 
plattlagda yta. Liv, rörelse och växtlighet på balkongerna 
bidrar till torgets och stationsplatsens atmosfär, samtidigt 
som att byggnaden får ett enhetligt yttre skikt som gör att 
den upplevs som publik snarare än privat.

Stortorget är rikt på vackra fasader av olika karaktär. Olika 
aktiviteter bakom fasaderna som handel, bostäder och 
kontor har i olika tider tolkats i fönstersättning, portar, bur-
språk och balkonger av skiftande rytm och proportioner. 
Vår fasad knyter an till denna logik: Från det stora skylt-
fönstret eller uteserveringen till den privata lägenheten. På 
den första bostadsvåningen skapas två generösa, horison-
tella öppningar som tar in ljus och torgets folkliv. Tätheten i 
delningen ökar sedan steg för steg och den översta vånin-
gen har tätare öppningar av vertikala proportioner. Mot tor-
get fungerar ramverket som sol- och insynsskydd, mot norr 
dämpas buller från tåg och gata. 

Torglivets teater. Byggnaden är zonerad i ett antal län-
gsgående skikt. Mot norr skapas indragna gallerier, där 
publika och privata uteplatser med kvällssol sommartid 
varvas med entrérum till bostäderna. Lägenheterna består 
av tvåor och treor och har en tät zon mot norr med hall, 
badrum samt i treorna ett extra sov-, arbets- eller barnrum. 
Mot torget, vars dagliga liv blir en teater för de boende, 
öppnar sig den sociala delen med kök, vardagsrum och 
sovrum. Dessa rum har alla tillgång till en längsgående in-
dragen uteplats med ett inglasat odlingsrum. Från uteplat-
sen nås byggnadens yttersta skikt, amforan, med öppen 
himmel och 180 graders utsikt över Stortorget.

Stomme och material. Bostädernas klimatskal är enkelt 
och saknar in- eller utkragningar. Stommen är illustrerad 
som för- eller efterspända bjälklag vilka spänner 9.60 me-
ter mellan lägenhetsskiljande väggar. Det yttre ramverket 
– spaljén – utförs lämpligen som prefabricerade betongele-
ment med möjlighet att arbeta med textur och infärgning. 
Amfororna kan tillverkas i tunn, fiberarmerad cement. 

Sammanställning. Antal bostäder: 26 st varav 15 st 2:or á 
55 kvm och 11 st 3:or á 64 kvm. Gemensamhetslokal med 
takterrass på plan 4 tr. Butiker i markplan samt i ett nedre 
plan med ev. direktkontakt med gångtunneln. Lägenhets-
förråd, cykelrum och soprum (sopsug) i nedre plan.

Notera att förslaget, med undantag för perspektiven, är illustrerat 
med torggestaltning enligt skissen “Torget ut och in”. 
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FASAD MOT STORTORGET 1:200

FASAD ÖSTER 1:200

Visar flyttad marknadspaviljong samt förslagets idé om entré 
från gångtunnel till byggnadens nedre plan.

FASAD VÄSTER 1:200

FASAD MOT FABRIKSGATAN 1:200

TVÄRSEKTION 1:200
 
Visar relation mellan Fabriksgatan, den nya byggnaden, 
Stortorget och Köpmangatan 12

LÄNGDSEKTION 1:200
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NEDRE PLANPLANER 1:200


