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Gestaltningsprogrammet har upprättats på Stadsbyggnadsförvaltningen av 
stadsbyggnadsarkitekt Maria Lindström. 

I arbetsgruppen har även tjänstemän från stadsbyggnadsförvaltningen, tek-
nik- och fastighetsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och 
ungdomsförvaltningen, miljöförvaltnignen och karlstadsregionens rädd-
ningstjänstförbund ingått samt deltagande exploatrörer i exploatörssamver-
kan (Peab Sverige AB, Riksbyggen ekonomisk förening, Skanska Mark- och 
Exploatering Bygg AB, HSB Värmland och Kärnhem AB MITT). 

Illustrationer, perspektiv och skisser har tagits fram av White arkitekter AB 
i Linköping, landskapsarkitektstudent Marie Janäng (praktiserande på stads-
byggnadsförvaltningen hösten 2011) samt planförfattaren. Inspirationsfoton 
har hämtats från Veg Tech AB. När inget annat angivits har foto eller illustra-
tion upprättats på stadsbyggnadsförvaltningen. 



Illustration: Marie Janäng

INLEDNING
Gestaltningsprogrammet för Katrineberg är en del av planhandlingarna och 
ska tydliggöra visionen samt ge riktlinjer för områdets utformning. I gestalt-
ningsprogrammet ges även förslag eller exempel på utformning av plankartans 
olika bestämmelser. Gestaltningsprogrammet ska vara vägledande vid kom-
mande bygglov och genomförande av detaljplanen. 

Visionen om den hållbara stadsdelen med en utpräglad miljö- och naturnära 
profi l lades fast i fördjupad översiktsplan för Västkust och planprogram för 
Grundviken. De innehåller även höga ambitioner om ett hållbart transport-
system. Västkust/Grundviken är stora områden och visionen kan därför ta sig 
lite olika uttryck beroende på platsens förutsättningar och tiden för genom-
förandet. Detta gestaltningsprogram ska enbart konkretisera och förtydliga 
visionen och dess innebörd inom delområdet Katrineberg. 

NATURNÄRA PROFIL
Områden med höga natur- och kulturvärden ska i hög grad integreras i det 
nya bostadsområdet. Vänern och Vänerstranden ska tillgängliggöras för all-
mänheten och det ska fi nnas goda möjligheter till ett vattenanknutet friluftsliv. 
Olika typer av besöksmål för friluftslivet, t ex i form av småbåtshamn, frilufts-
stuga eller badplats, är viktiga för att nå ut till fl er besökare. 

Strukturen på bebyggelsen ska vara öppen. Genomsiktlighet och eventuella 
passager eller smitvägar i området är viktiga för att förstärka närheten till na-
turen och vattnet. Det ska vara lätt att röra sig som fotgängare och att snabbt 
ta sig ut i naturen från sin bostad. Upplevelsen att bo och röra sig nära natu-
ren ska vara tongivande. 

Exploateringen innebär att naturområden tas i anspråk, men parkområden, 
gröna gårdar och en öppen dagvattenhantering ska bidra till upplevelsen av ett 
grönskande område och ökad biologisk mångfald. 

MILJÖPROFIL
Områdets miljöprofi l ska vara vägledande när det gäller detaljutformning och 
materialval. För att skydda ytvattentäkten i Kattfjorden ställs krav på fördröj-
ning av dagvattnet, både inom kvartersmark och inom allmän mark. Med syfte 
att skapa ett område med hållbara transporter ska kollektivtrafi k och cykel 
prioriteras framför bil vid utformning av gårdar och gatumark. 

En kretsloppstanke bakom gestaltningen av området kan vara en del av 
miljöprofi len, t ex synliggör en öppen dagvattenhantering vattnets kretslopp. 
Död ved som sparas i vissa naturområden är en annan form av kretslopp. 
Gemensamma utrymmen för odling kan uppföras både på kvartersmark och 
på allmän mark. Bebyggelsen ska utformas så att det fi nns bra möjligheter till 
källsortering av sopor. 

Bebyggelse i massivträ ska prioriteras i området. Byggnader ska också utfor-
mas så att de har en låg energiförbrukning. Bergvärmeanläggningar eller sol-
celler kan därför bli aktuella. Val av ytskikt på tak och byggnader ska beaktas 
för att minimera tillförsel av metaller och andra föroreningar till dagvattnet, t 
ex bör koppar och zink undvikas. 



Planillustration över området
White arkitekter AB

BEBYGGELSESTRUKTUR
Katrineberg ska utgöra ett bostadsområde med olika typer av bebyggelse, för 
att attrahera en större målgrupp. Området ska bestå av fl erfamiljshus i va-
rierande våningshöjd samt småhusbebyggelse. Eftersom närområdena redan 
innehåller framför allt villabebyggelse kommer däremot inte Katrineberg att 
erbjuda så mycket nya villatomter. Området innehåller även besöksmål för 
friluftslivet samt besöksmål av publik karaktär. 

BEBYGGELSE INOM STRANDOMRÅDET 
Inom naturområdet vid stranden fi nns möjlighet för verksamheter av publik 
karaktär, t ex restaurang, spa, kafé eller bebyggelse för friluftslivets syften, t 
ex värmestuga, friluftsstuga. Här bör fi nnas faciliteter för friluftslivets (och 
den intilliggande badplatsens) syften i form av toaletter, omklädningsrum eller 
liknande samt information om naturvärden eller friluftsaktiviteter i området. 

Karaktären på byggnaderna bör anpassas till områdets naturkaraktär och 
smälta in i omgivningen. En eventuell uteservering bör tydligt avgränsas för 
att tydligt skilja på privat och offentligt. 

På udden fi nns även möjlighet till badplats, bryggor och ett eventuellt kallbad-
hus eller bastu, läs mer under rubriken Grönstruktur. 

SMÅBÅTSHAMN
Inne i viken fi nns en småbåtshamn som erbjuder båtplatser i Vänern. Intill 
småbåtshamnen fi nns möjlighet för en byggnad av publik karaktär eller fri-
luftslivets syften, t ex en restaurang, informationspaviljong eller friluftsstuga. 
En eventuell restaurang får här utsikt över båtlivet och Vänern. 

Torget ska vara en allmän plats. På torget kan det fi nnas plats för en mindre 
uteservering, som ska vara tydligt avgränsad och passager för allmänheten ska 
fi nnas närmast vattnet. Cykelparkeringar ska fi nnas på torgytan. Höjdskillna-
der mot vattnet kan tas upp med kajkant eller trappor, men även ramp behö-
ver fi nnas för att nå vattnet. I vattnet kan ”solbryggor” byggas i västerläge. 

Piren får inte bebyggas. Möjlighet till tillfällig angöring med båt kan fi nnas på 
pirens västra sida, eventuellt för turbåtar eller liknande.

SKOLA OCH FÖRSKOLA
Inom Katrinebergsområdet fi nns plats för en skola (6-9 år) samt en förskola 
(1-5 år). Skoltomten utgör till att börja med entrén till det nya bostadsområ-
det, men kommer i och med framtida etapper att ligga centralt i den tänkta 
exploateringen. Skolan/förskolan har i detta läge närhet till hållplats för kol-
lektivtrafi k, cykelvägsanslutningar och naturområden. 
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BOSTADSBEBYGGELSE

Flerbostadshus vid hamnen
Längst ut på udden ligger ett område med fl erbostadshus. Området ska ha 
en öppen struktur med gårdar som vänder mot vattnet och mot söder. Ge-
nomsiktligheten i området är viktig för att förstärka närheten till naturen och 
hamnen/vattnet. Slutna kvarter hör därför inte hemma här. Husen är lägst 
(tre våningar) längst ut mot syd/sydväst (med syftet att minska intrånget på 
friluftslivet på udden), för att sedan trappas upp mot områdets norra del där 
högre hus tillåts (sju våningar). Denna struktur bidrar till bättre solförhållan-
den i området samtidigt som även bostäder högre upp i området kan få utsikt 
mot vattnet, hamnen eller naturområdet. 

Småhusområden
Inom Katrinebergsområdet fi nns två renodlade småhusområden. Här tillåts 
bebyggelse i upp till tre våningar och områdena innehåller framför allt rad-
hus, parhus, kedjehus eller mindre fl erbostadshus. Eftersom stora delar av 
kuststräckan mot Vänern redan innehåller villor fi nns här inte så många nya 

villatomter. Inom småhusområdet kan det fi nnas gemensamma gårdsmiljöer 
för utevistelse, lek, dagvattenhantering eller parkering. 

Flerbostadshus i nyckelbiotopen 
I en av nyckelbiotoperna tillåts bebyggelse av fl erbostadshus i tre – fem 
våningar. Byggnaderna ska ge en känsla av att vara nedplacerade i skogsmark 
och avtrycket på gårdsmiljöerna ska vara så litet som möjligt. Parkering tillåts 
inte inom bostadsområdet. 

Flerbostadshus vid entrén 
Vid entrén till Katrinebergsområdet ges möjlighet till höga fl erbostadshus 
uppe på en kulle. Dessa hus utgör ett fondmotiv från tillfartsgatan (från Ulle-
bergsleden) och kommer när framtida etapper byggs att ligga nära de centrala 
delarna av Grundviken. Husen får vara tio våningar höga. I sluttningen ner 
mot tillfartsgatan fi nns lägre terrasshus som klättrar i slänten. Dessa hus får 
vara två-fyra våningar höga. 



Sedumtak samt odlingsmöjligheter på balkong
Foto: Veg Tech AB

Grönskande takterrass
Foto: Veg Tech AB

GRÖNSTRUKTUR
Exploateringen innebär att naturområden tas i anspråk, men parkområden, 
gröna gårdar och en öppen dagvattenhantering ska bidra till upplevelsen av ett 
grönskande område och en biologisk mångfald. Inom naturmark ska satsning-
ar göras för att stärka friluftslivet. 

DAGVATTEN OCH GRÖNA GÅRDSMILJÖER
Med främsta syfte att skydda ytvattentäkten i Kattfjorden ställs höga krav på 
dagvattenhanteringen. Dagvattensystemet ska utformas med höga ambitioner 
på både miljö och gestaltning. Inom kvartersmark ska 50 % av dagvattenfl ö-
det från hårdgjorda ytor fördröjas. Det mest effektiva sättet att minska dag-
vattenavrinningen är att minska andelen hårdgjorda ytor samt bevara befi ntlig 
uppvuxen vegetation. Genomsläppliga material och vegetation bidrar till att 
dagvattnet infi ltreras på platsen. 

En öppen dagvattenhantering ska karaktärisera Katrineberg. Fördröjningsma-
gasin kan med fördel gestaltas som öppna dammar i gårdsmiljöerna. Inslag 
av dammar, kanaler, våtmark, fuktängar, gröna ytor och växtlighet bidrar till 
områdets naturprofi l och kan till viss del kompensera för den ianspråktagna 
naturmarken. Att synliggöra dagvattnet är bra för växt- och djurlivet samtidigt 
som det har en pedagogisk effekt för oss människor. Öppna dagvattensystem 
bidrar också med estetiska värden och rekreationsvärden i gårdsmiljöerna. 
Att tänka mångfunktionellt i gestaltning av dagvattenhantering blir ett vik-
tigt inslag, där t ex öppna gröna ytor kan få svämmas över ibland och annars 
användas till lekytor, bollplaner eller liknande. Stenlagda kanaler bidrar inte till 
infi ltration av dagvattnet, men kan på utvalda platser bidra till estetiska värden 
och gestaltningen av stadsrummet. 

Planbestämmelser angående högsta andel hårdgjord yta syftar till att minska 
dagvattenfl ödet, men bidrar även till att stärka upplevelsen av ett grönskande 
bostadsområde. För att minska de hårdgjorda ytorna kan t ex taken vara så 
kallade ”gröna” (vegetationsbeklädda) tak. Ytor för markparkering kan bestå 
av armerat gräs. Gångar som inte behöver vara tillgänglighetsanpassade kan 
bestå av trampstenar i gräs. 

De gröna ytorna får gärna vara av varierande karaktär. De kan exempelvis be-
stå av naturlika planteringar, odlingsmöjligheter, träd, rabatter eller lekbuskage. 

Passager inom kvartersmark gör det enkelt att ta sig ut i naturen från sin bostad
Illustration: Marie Janäng



Trampstenar i vatten
Skiss: Marie Janäng

Odla och pedagogik

Variation i årstider

Växtlighet att leka i

Balans och rörelse

Skisser: Marie Janäng Illustration: Marie Janäng

PARKER
Inom Katrinebergsområdet fi nns några parker av varierande karaktär. Till stor 
del ska dessa parker vara en del av den allmänna dagvattenanläggningen och 
innehålla en öppen dagvattenhantering. Parkerna ska ta emot dagvatten från 
bebyggelsen runt omkring och dammar (eller mångunktionella ytor) ska fi nnas 
för ytterligare fördröjning. Från parkerna leds vattnet sedan vidare genom de 
naturliga våtmarkerna i området innan det släpps ut i Vänern. Även i våtmar-
kerna sker en viss fördröjning och rening. 

Parken närmast småbåtshamnen ska innehålla en större lekplats. Vid utform-
ning av lekplatsen bör områdets naturnära profi l vara vägledande, dvs lekplat-
sen kan med fördel gestaltas med inspiration från naturen så att naturen i sig 
är ett lekredskap. Naturens variation i årstid och lösa material kan varieras i 
det oändliga och triggar därför fantasin och kreativiteten. 

Inom parkytorna får även odling ske. Odlingsområdet ska vara tillgängligt för 
allmänheten, till skillnad från traditionella koloniträdgårdar. Odling kan bidra 
till att främja det sociala och kulturella livet i bostadsområdet och fungera 
som en naturlig mötesplats. Området kan behöva en fysisk avgränsning för att 
förhindra åtkomst för djur, men det ska fi nnas grind eller liknande så att män-
niskor kan passera (även de som inte odlar). En eventuell inhägnad eller häck 
ska gestaltas med omsorg och passa in i parkområdet. 

Parkytorna bör även innehålla öppna gräsytor för spontanidrott, exempelvis 
brännboll. På vintern kan ytorna spolas till is och nyttjas för skridskoåkning 
för mindre barn. 



NATURMARK
Naturen inom området är varierad. I anslutning till viken fi nns låglänta områ-
den som översvämmas regelbundet och delvis är mycket blöta. För att till-
gängliggöra dessa områden för friluftslivet men samtidigt lämna dem förhål-
landevis orörda, kan spänger byggas på strategiska platser. De våta markerna 
innehåller även stor andel död ved, vilket betyder att ett visst underhåll kan 
krävas längs spängerna av säkerhetsskäl. Våtmarkerna har en ”vild” karaktär. 

Inom Katrineberg fi nns även barrblandskog med inslag av hällar samt löv-
trädsdominerade områden. Dessa skogsområden är relativt strövvänliga och 
kan nyttjas för promenader, motion, lek mm. Skogsområdena är även en 
tillgång för skolan och förskolan i området. 

Närheten till Vänern blir tydlig i och med promenadstråket längs stranden, 
badplats, bryggor och småbåtshamn. Stranden bevaras som naturmark för att 
undvika privatisering av området och blir en tillgång för den som vill sitta på 
en klippa vid vattnet och njuta av solnedgången. 

Inom naturmarken bevaras några kulturhistoriska lämningar av högt värde. 
Dessa utgörs av husgrund, jordkällare, bunker och stengärdesgård. Lämning-
arna bör lyftas fram och synliggöras för att förmedla platsens historia samt 
vara identitetsskapande för det nya bostadsområdet. 

Västkuststråket (promenadstråk vid stranden)
Ett promenadstråk i anslutning till Vänerstranden ska anläggas. Promenad-
stråket ska ansluta mot Zakrisdalsudden i söder och fortsätta längs plangrän-
sen mot befi ntligt villaområde mot norr. På längre sikt kan detta promenad-
stråk anslutas mot Göteborgsudden och Dingelsundet i söder samt Bergviks 
udde och Skutberget i nordväst. Detta är ett led i att tillgängliggöra Vänerns 
strand för allmänheten. Stråket ansluter även via den befi ntliga grusvägen till 
den framtida naturparken längs Grundviksbäcken. 

Att skapa variation längs med stråket är viktigt för upplevelsen. Det kan t ex 
innebära att det fi nns olika grader av framkomlighet och därmed olika sätt att 
röra sig eller olika naturtyper som passeras. Delar av sträckan ska vara tillgäng-
lighetsanpassad för rörelsehindrade, men det ska också fi nnas alternativa stigar 
eller möjlighet för spontana sådana att uppstå. Att ibland kunna hoppa mellan 
stenar eller gå mer försiktigt förstärker vår uppmärksamhet. 

Genom alkärret fi nns en spång med vilplatser och bänkar. Detta är en miljö 
som under delar av året innehåller öppna vattensamlingar och ska lämnas så 
orörd som möjligt, men blir tillgänglig genom träspänger. Spången övergår till 
stig som ansluter till hamnplatsen inom Zakrisdalsudden. Intill spången fi nns 
den bunker som ska bevaras. Bunkern bör synliggöras och information bör 
fi nnas på platsen. 

Promenadstråket ansluter till den befi ntliga grusvägen längs med strandsko-
gen. De inre delarna av viken skulle kunna tillgängliggöras genom spänger 
tvärs över strandskogen. Längst in i viken kan spänger, utsiktstorn/fågeltorn 
och vassmosaik fi nnas. På andra sidan grusvägen passerar man parkområdet 
och skymtar bebyggelse högre upp i slänten. 

Promenadstråket passerar sedan småbåtshamnen antingen längs med grusvä-
gen eller via torget och vidare över bryggor och spänger mot udden. Här pas-
serar stråket ett mer livfullt och iordningsställt område med bebyggelse, park, 
dagvattendammar, torgyta och eventuell restaurang. Vid torget kan det fi nnas 

kaj eller trappor ner mot vattnet. På höjden intill småbåtshamnen fi nns även 
två av de kulturhistoriska lämningar som bevaras i naturmark, bestående av en 
husgrund och en jordkällare. 

Till sist rundar promenadstråket udden, som består av skogsmark med klip-
por och stenar ner mot vattnet. Ute på udden kan en mindre badplats anläg-
gas, möjlighet ges även till bryggor, bastu och kallbadhus. Stråket ansluter till 
byggnaderna för friluftsändamål eller publika verksamheter. Information kring 
naturvärden i området, Vänern och promenadstråket längs Vänern bör fi nnas 
här. Efter att ha rundat udden passerar man mellan det befi ntliga villaområdet 
och de nya fl erbostadshusen. 



Säker och väderskyddad cykelparkering i nära anslutning till bostadsentrén.
Cykelförrådet har s.k. grönt tak.

Foto: Veg Tech AB

Parkeringsgarage med sedumtak intill naturmark.
Foto:Veg Tech AB

TRAFIKSTRUKTUR
Hållbara transporter är en del av områdets miljöprofi l. Detta innebär att cykel 
och kollektivtrafi k ska prioriteras framför bilen när det gäller utformning av 
allmän gatumark samt gårdsmiljöer. 

CYKEL
Det ska vara enkelt att använda cykeln i området. En separat gång- och cykel-
väg ska fi nnas längs med tillfartsgatan. De mindre skogsvägar och stigar som 
fi nns inom park- och naturmark utgör delar av ett mer fi nmaskigt nät. 

Användandet av cykel ska prioriteras framför bilen även inom kvartersmark. 
Detta innebär att det är viktigt med lokalisering, tillgänglighet och utform-
ning av cykelparkeringarna. Ett sätt att ge cykeln prioritet framför bilen är att 
placera cykelparkeringen strax utanför bostadsentrén, medan bilparkeringen 
anges på ett längre avstånd. 

Cykelparkeringar inomhus ska helst placeras i markplan och vara lättillgäng-
liga, gärna i förrådsbyggnad på gården eller i markplan av huvudbyggnaden. 

Cykelparkeringar utomhus ska placeras i nära anslutning till entrén. De ska 
vara attraktiva genom att de är säkra, lättillgängliga och funktionella. Parke-
ringarna ska placeras i den riktning som cyklisterna angör. Det är också viktigt 
att cykelparkeringarna upplevs som trygga. Genom att placera dem där män-
niskor rör sig samt ha god belysning stärks tryggheten. 

Det är positivt för användandet av cykel om det fi nns tillgång till luft, verktyg 
och möjlighet att spola av cykeln. Att kunna erbjuda cykelkärror till låns ger 
ytterligare en fördel för cyklandet. 

Cykelparkeringsnorm anges i planbeskrivningen.

KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafi k ska fi nnas i området redan från första infl yttning. Hållplatserna 
ska vara strategiskt placerade utifrån målpunkterna i området. Hållplatserna 
ska vara utformade med väderskydd och cykelparkeringar för att enkelt kunna 
byta mellan cykel och buss. 

BILPARKERINGAR
All parkering för bilar ska lösas inom kvartersmark. Ytbehoven samt högsta 
andelen hårdgjord yta innebär att all parkering (för fl erbostashus) inte kan 
lösas som markparkering. Markparkeringarna kommer framför allt att vara 
avsedda för tillfällig parkering eller besöksparkering. 

Markparkeringar kan med fördel gestaltas med genomsläppliga material 
(som t ex armerat gräs) samt med avskärmande vegetation. Träd, häckar och 
spaljéer med klätterväxter bidrar till trivselfaktorn i området, förutom att de 
erbjuder skugga och tar hand om dagvatten. 

Intill områdena för fl erbostadshus fi nns möjlighet till parkeringshus för de 
boende. Detta innebär att bilen inte är riktigt lika lättillgänglig som om den är 
parkerad på gården eller i källaren samtidigt som hållplats för kollektivtrafi k 
ligger inom ungefär samma avstånd. Parkeringshusen ska utformas med tanke 
på trygghetsaspekter. 

ALLMÄN GATUMARK
Dagvatten från allmän gatumark ska fördröjas och kan exempelvis avledas 
över svackdiken eller avrinningsveck. Markytan i skiljeremsan kan bestå av 
grus eller vegetation (t ex buskar, lägre växter eller gräs) där vattnet kan in-
fi ltrera för att sedan samlas upp i en dagvatten-/dräneringsledning och ledas 
vidare till omgivande dammar. De mindre lokalgatorna kan istället innehålla 
underjordiska magasin för fördröjning innan vattnet leds vidare till parkmark. 

Eftersom gatan passerar mycket natur- och parkmark föreslås ingen träd-
plantering längs med gatan. Skiljeremsan bör utformas med inspiration från 
naturen, t ex med sten, marktäckande växter eller grupper av låga växter. 

Illustration gatusektion



EXEMPEL PÅ GÅRDSMILJÖ

RIKTLINJER
Området ska ha en öppen bebyggelsestruktur

Upplevelsen att bo och röra sig nära naturen ska vara tongivande

Bebyggelse i massivträ ska prioriteras

Val av ytskikt på tak och fasader ska beaktas med avseende på miljö

Ett öppet dagvattensystem ska karaktärisera området

Dagvattensystemet ska utformas med höga ambitioner på miljö och 
gestaltning

Gårdsmiljöerna ska bidra till rekreationsvärden och en biologisk mång-
fald, med grönska av varierande karaktär

Lekplatser ska gestaltas med inspiration från naturen

Lämningar med höga kulturhistoriska värden ska synliggöras

Inom naturmark ska satsningar göras för att stärka friluftslivet samt 
öka tillgängligheten till Vänern och dess strand

Gatumiljöer ska utformas med avseende på 1) gång- och cykeltrafi ken, 
2) kollektivtrafi ken och 3) biltrafi ken utan att trafi ksäkerheten riskeras 

Cykeln ska i fråga om läge prioriteras framför bilen inom gårdsmiljöer

Cykelparkering ska utformas med avseende på läge, funktion, tillgäng-
lighet, trygghet, säkerhet och estetik 

Parkeringsgarage

Öppen dagvattenhantering

Cykelparkeringar nära entrén

Cykelförråd med sedumtak

Takterrasser med små takträdgårdar eller sedumtak

Odlingsmöjligheter

Sparad natur 

Lekbuskage med 
stockar och stenar

En öppen bebyggelsestruktur

Utsikt mot naturområden

Exempel på gårdsutformning
Illustration: White arkitekter AB


