
Katrineberg är Karlstads nya stadsby vid västkusten. Här bor och lever man efter 
närhetsprincipen i en sammanhängande, urban miljö med utpräglad naturanpassning. 
Det innebär att du ska kunna leva ett långt hälsosamt liv inom samma stadsdel med det 
mesta inom gångavstånd. Stadsdelen Katrineberg blir en attraktion och målpunkt för 
hela Karlstad, inte minst för rekreationskvaliteterna i skogen och vid Vänerns strand. 
Med utgångspunkt från de värdefulla biotoperna, topografin, 
omgivande landskap och strukturer skapas en ny robust och 
brokig stadsdel, Katrineberg.

En plats att bo på, arbeta från och att tillbringa sin vardag och 
fritid i. Nya stråk och stadsrum skapas och binds samman 
med befintliga stigar och gatunät. Gröna och blå strukturer 
blir en självklar del av stadsstrukturen och gestaltningen för 
att skapa en attraktiv, hållbar och sund livsstil. Tillgången till 
naturen / skogen och Vänerns strand med vattenrum förstärks 
genom stadsbyggandet och gör stadsdelen unik och attraktiv. 
Närheten till såväl Bergvik Köpcenter som Karlstads centrum 
ger goda förutsättningar för en hållbar livsstil. 

Genom att tillgängliggöra naturmarken och strandområdet, 
tillsammans med en ny stadsdelspark blir Katrineberg ett 
komplement och ett alternativt besöksmål till Karlstads övriga 
parker och grönområden. 

När boende och besökare rör sig i Katrineberg är naturen 
ständigt närvarande genom gröna passager som bryter igenom 
kvartersstrukturen. Den befintliga naturmarken och den nya 
stadsdelsparken kopplas ihop mellan bebyggelsen och över 
gatorna. De gröna korridorerna som bildas gynnar människors 
hälsa och skapar upplevelsekvalitéer samt främjar floran och 
faunans spridning.  
Vegetationen vandrar också in mellan husen och in på 
bostadsgårdarna. Det är lätt att ta klivet ut i skogen både för 
barn, ungdomar och vuxna, för rekreation, lek eller svamp och 

bärplockning. Här finns plats för en aktiv fritid men också för 
stillhet och iakttagelse av naturen och dess årstidsväxlingar. 
Barnfamiljerna och husdjursägarna har en självklar plats i 
Katrineberg med generösa bostadsgårdar med direkt närhet 
till naturen. 
Efter en kortare promenad når man Vänern som på olika sätt 
gjorts tillgänglig via spänger och mindre paviljonger vilket 
ger Katrinebergsbon ytterligare en kvalitet i vardagen men 
kanske också uppmuntras till ”hemester” som ett led i en 
hållbar livsstil. En ytterligare möjlighet för Katrinebergsbon 
är att odla i stadsdelsparken som breder ut sig på gammal 
åkermark. Att återuppta odlingen här blir självklar och kopplar 
till den gamla Grundviken gård och dess trädgård. Parkens 
möte och avgränsning mot bebyggelsen är tydligt definerat 
med sekvensen park – gata – bebyggelse. 

Bland stänk &  Flikar
stadsByn på västkusten

FlyGvy katrineBerG
Vy över Katrineberg från nordost med den nya stadsparken i förgrunden

» HållBart vardaGsliv
Ett hållbart vardagsliv bygger på den lilla skalan där alla 
behov finns i ens närhet - en så kallad ”stadsby”. I Katrineberg 
kan man promenera eller cykla till allt - till stad, park. land, 
skog, vatten och strand. Här finns alla förutsättningar att leva 
utan bil. Hållplats för kollektivtrafik ligger, centralt placerat i 
stadsdelen, vid torget. Torget blir en naturlig knutpunkt med 
aktiviteter och handel och blir också länken mellan skogen, 
kulturbyggnaden (flyttade Månsgården) och stadsdelsparken.

 
» tre HuvudentrÉer
De tre huvudentréerna till den nya stadsdelen är tydligt 
utformade för att tidigt annonsera Katrinebergs identitet och 
karaktär. I nordöst och i söder passerar man genom den nya 
stadsdelsparken som i mötet med gaturummet förtätas med 
alléträd så att en tydlig grön portik skapas. I nordväst färdas 
man genom en grön passage som utgörs av gallrad naturmark 
som kantas av gatuträd innan man träder in i det av bebyggelse 
slutna gaturummet. Vid entréerna finns även två av områdets 
mobilitetshus, som minskar biltrafiken i området. 

» GatOr & BeByGGelse
De nya gatorna och bebyggelsen är placerade och anpassade 
efter topografin och de skyddade biotoperna. I stället för en 
rak gata skapas ett slingrande gaturum som är väl anpassat 
till gång- och cykeltrafikanters hastighet och rumsupplevelse. 
Från infarten i öster följer gatan stadsparken för att mitt i 
området dela sig så att biltrafiken viker av mot väster (med 
Månsgården som avslutande fondmotiv) och den raka vägen 
mot vattnet övergår till ett lugnare gång- och cykelstråk på 
parkens soliga sida. 

Ett gaturum med brutna siktlinjer ger en spännande 
rumssekvens där nya utblickar leder flanören vidare samtidigt 
som det dämpar hastigheten för bilister. Genom att kröka 
rummet bildas mindre platser mellan gata och bebyggelse 
som uppmuntrar och ger förutsättningar för möten och social 
samvaro.

De nya vägarna och stigarna kopplas på de befintliga så att 
ett naturligt och kontinuerligt rörelsemönster uppstår. Nya 
målpunkter inom och utanför stadsdelen uppmuntrar till 
rörelse och rekreation. I Katrineberg ska man kunna nyttja 
både natur, vatten och stadspuls.

Bebyggelsen består i huvudsak av robusta kvarter som öppnar 
upp sig mot skogen och den nya stadsdelsparken och sluts mot 
gatan. De mot naturen öppna kvarteren bidrar till en grönare 
stadsdel, ökad rekreation och gynnar ekosystemtjänsterna. 
Katrineberg karaktäriseras av en stark identitet. Gestaltningen 
tar utgångspunkt i stödjande, reglerande, försörjande och 
kulturella ekosystemtjänster. Befintliga ekosystemtjänster 
synliggörs, förstärks och kompletteras med nya.

» 6 naturnOder
Genom sex stycken naturnoder i form av spångsystem med 
sittplatser och informationstavlor, fågeltorn, kanotbrygga/
småbåtshamn, badbrygga med bastu och vindskydd blir 
naturen och Vänern en självklar del av vardagen och fritiden 
i stadsdelen. De sex naturnoderna är varsamt inplacerade i 
landskapet och står med ”lätta fötter” i naturen för att göra 
ett så litet avtryck som möjligt. Naturnoderna lyfter fram och 
visar på ett förhållningssätt till omgivande natur.  På så sätt får 
naturen en framträdande roll i stadsstrukturen men naturen 
blir också lättillgänglig för Katrinebergsborna och besökare.  

  

KONCEPT

1 - BeFintliGt landskapsruM läGGer Grund till       
ny stadsdel
Befintligt landskap består av en variation av öppna och slutna vegetationstyper. De skyddade 
biotoperna skapar med stöd av topografin ett tydligt och spännande landskapsrum. De lägre 
partierna och sluttningarna, bestående av skog och ängsmark, blir grunden för den nya stads-
delen.

2 - GaturuMMens & BeByGGelsens GeOMetri           
styrs av tOpOGraFi & BiOtOper
Utifrån de landskapliga förutsättningarna skapas den nya stadsstrukturen. Topografin tillsam-
mans med de värdefulla biotoperna blir styrande för utformningen. Gatan svänger undan 
för landskapselementen vilket även präglar kvartersstrukturens geometri. På så sätt skapas 
en till landskapet väl förankrad ny stadsdel och ett vackert gaturum med vackra platser och 
utblickar. De knäckta gator som skapar mindre platser, väjer undan för naturen och ger ett 

3 - kvarterstrukturen Öppnas upp MOt natur & 
sluts MOt Gata
Den nya stadsdelen domineras av en robust kvartersstruktur som öppnar upp sig mot omgivande 
natur och mot den nya stadsdelsparken. Centralt i stadsdelen och mot gatorna sluts kvarteren 
och stärker på så sätt de krökta gaturummen och platsbildningarna.

4 -  rÖrelser & Målpunkter kOpplinG iHOp Mellan    
stad, natur & vatten
Befintliga naturområden och de skyddade biotoperna förbinds genom större gröna passager 
mellan bebyggelsen och över gatustrukturen. Nya och befintliga målpunkter kopplas samman 
både inom och utanför stadsdelen. Ett kontinuerligt rörelsemönster skapas som ger en direkt 
närhet till naturen, Vänern och Karlstads centrum.

BÄCK

STUBBSKOTTSSKOGBEFINTLIG ALLÉGÅNGINFARTSGATATOPOGRAFISK 
ANPASSNING

BOSTADSGÅRDLOKALGATALAMELLHUSNYCKELBIOTOPNATURENTRÉ Barnperspektivet
Barnperspektivet är grundläggande för utformning av området, och manifesteras bland annat genom stora bilfria gårdar, många lågfartsgator samt hur förskolor placerats centralt och i direkt 
anslutning till de gröna kilarna. Förskolan i öster ansluter till den bevarade gårdsmiljö och utvecklar de kulturhistoriska lämningarna till en lekmiljö som bidrar till att ge Katrineberg en stark 
karaktär. Förskolan i väster placeras i anslutning till en skogsdunge och ramar in kullen som används i lekmiljön. Båda gårdarna uppfyller kravet på uteytor (8000 m2). 

Bebyggelsen följer terrängen och är högre mot de större gatorna. Höjdskillnader i marken tas upp dels genom nivåskillnader i markplan (högre rumshöjder i entreplan) 
samt dels genom att bebyggelse trappar upp mot berget. Sprängning minimeras, och markens läks med stödmurar av sprängsten. Balkonger får trappor ner till naturmarken. 
Den nya parken får en tydlig avgränsning genom att avgränsas av gatan i norr. Gatan skiftar karaktär från infartsgata i öster, till en lugnare bostadsgata i väster. 
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slinGrande GatOr, stråk & tydliGa nOder
Ett nytt nät av stråk med tydlig rangordning, från bussgata till stigar, kopplas ihop 
med befintliga rörelsestråk och gör naturen lättillgänglig. I det slingrande gatunätet 
skapas noder och mötesplatser i stadsväven. Gångpassager, i anslutning till noderna, 
är placerade så att de förbinder grönområdena och underlättar på så sätt rörelsen i 
stadsdelen. Det ska vara tryggt och enkelt att ta sig fram som fotgängare och cyklist. 
Busshållplatsen är strategiskt placerad - centralt vid torget med tydliga kopplingar 
till stadsdelsparken och naturen och med närhet till bostad och service.

M

M

M
HANDEL/SERVICE

FÖRSKOLA

IDROTT

MOBILITETSHUS

GYM

LEVANDEBOTTENVÅNINGAR

300METERS RADIE

FÖRSKOLE GÅRD

GATA

CYKELVÄG

MOBilitet & serviCe
All bilparkering sker ovan jord och främst i de tre mobilitetshus som finns strategiskt 
placerade i område: vid östra och norra entrén samt centralt i anslutning till torget. 
Mobilitetshusens placering gör att de flesta boende har mindre än 300 meter för att 
gå till sin parkering, vilket motsvaras av avståndet till busshållplatsen. Det ökar den 
relativa bekvämligheten för bussen, vilket ger incitament för att välja ett hållbart 
transportval. Ambitionen är att hålla fordonstrafiken inom området på en låg nivå 
och att skapa mycket mänsklig rörelse inom området. 

<II

III

IV

V

VI

BeByGGelse – skala 
Bebyggelsen skapar ett sammanhängande gaturum där byggnaderna är högre mot 
gatan och trappar ned mot naturen. Mot parken i söder är skalan lägre och domineras 
av radhus. Bebyggelsen är organiserad för att skapa tydliga entréer och befolkade 
gator som definieras av byggnader på två sidor. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER
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Dagvattnet fördröjs och renas i 
öppna dammar och regnträdgårdar 
i anslutning till de mindre platsbild-
ningarna och på torget. På så sätt 
blir  dagvattnet en integrerad del av 
det gestaltade stadsrummet samti-
digt som det gynnar den biologiska 
mångfalden och ökar människans 
upplevelsevärde.

Den nya bebyggelsen placeras in 
varsamt  i naturen och anpassas vid 
stora höjdskillnader till topografin 
genom förhöjd sockel och suterräng-
våning så att sprängning minimeras. 
Kvarteren öppnas upp mot naturen 
och de värdefulla biotoperna. På 
så sätt kan befintlig natur bevaras 
och integreras i gårdsmiljön. För 
att tydliggöra gränsen mellan den 
gemensamma naturmarken och den 
halvprivata gårdsmiljön placeras ett 
lätt spångsystem på i fastighetsgräns-
en på allmän plats. Spångsystemet 
leder ut besökare i naturen men blir 
också ett intrikat rörelsesystem som 
kopplar ihop bostadskvarteren.

daGvattenFÖrdrÖJninG

MÖte natur & BOstadskvarter

NODER
GÅNGSTRÅK
BUSSHÅLLPLATS

GÅNGPASSAGE

BOSTADSGATA
INFARTSGATA, GC-BANA

LOKALGATA

BUSSGATA/GC-BANA

GrÖnBlå strukturer – daGvattenprinCip
Dagvattnet hanteras till stor del i ett synligt blågrönt system med infiltrerande växtbäd-
dar, på så sätt tillförs både estetiska och biologiska värden. Med hjälp av öppna rännor 
och vattenspeglar tillförs också lekfulla värden. Dagvattenhanteringen följer områdets 
topografi från nordväst till sydöst till Grundviksbäcken. Då dagvattnet fördröjs och 
renas lokalt så är vattnet av bra kvalité. Bäcken får en ny meandrande dragning med 
dammar för att ytterligare fördröja och rena vattnet innan det når recipienten Vänern. 
Området höjdsätts och gestaltas så att vid kraftigt skyfall tillåts vattnet att svämma över 
parkytorna i anslutning till bäcken. översvämningsrisken av byggnader minimeras.

FÖRDRÖJNINGSPUNKT

ÖPPEN DAGVATTENRÄNNA

FÖRDRÖJNING I GATA

VASSOMRÅDE

STRANDSKYDDZON

 ÖVERSVÄMNINGSYTOR 

situatiOnsplan  1:2000 (a0)

2

NaTuRNOdER

naturentrÉ Med inFOskylt MÖtesplats

FåGeltOrn  kanOtBryGGa/BåtBryGGa

BadBryGGan/Bastu vindskydd

FÖRSKOLA

NATURPARKERING
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LÅNGA LÖPRUNDAN 5 KM
BADPROMENADEN 1,5 KM

CYKELTUREN
LUNCHRUNDAN 1,5 KM

MOtiOnsslinGOr
I Katrineberg finns många olika promenadvägar och utflyktsmål som 
är tillgängliga för alla åldrar och olika behov.
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UllEbErGslEdEn  CPl

Parkkvarteren vetter mot Katrineberg 
stora parkområde i öster och hämtar sin 
karaktär från parkens funktioner och 
grönska. 

Naturkvarteren står med en sida mot 
skogen och en mot staden.  Kvarteren 
har en sluten rygg mot omgivande 
gator och öppnar sig mot naturen och 
låter träden följa med in på gårdarna. 

Stadskvarteren utgör hjärtat i 
Katrineberg och är placerade i 
knutpunkten där områdets två 
stråk möts. 
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BIOTOP: HÄLLMARKSTALLSKOG

BIOTOP: HÄLLMARKSTALLSKOG

SPÄNGER

SPÄNGER

NATURENTRÉ
MED INFOSKYLT

FÖRSKOLEGÅRD

BUSSGATA

BUSSGATA - GRÖN KOPPLING & GÅNGPASSAGE BUSSGATA: TORGBILDNING & BUSSHÅLLPLATS

INFARTSGATA MED PRIVAT UTEPLATS SAMT MÖTE MED PARK BOSTADSGATOR,  MÖTE MED ODLINGSLOTTER/PARK

2,5m 2,5m 2,5m 2,5m3m7m 6m2,5m 2,5m 3m 2,5m5,5m

2,5m 2m 2m 2,5m3m3,25m 2m 3,25m 2,5m 2m3m 3,25m 3m3m3,25m

stadskärnan
» aktiVa bOttEnVÅninGar
Närheten till Bergvik gör att tillgången till handel är god i 
hela Katrineberg. Det medför också att behovet för annan 
handelsetablering är mindre än för en stadsdel i liknande 
storlek. Lokaler för service och handel koncentreras till det 
centrala torget i direkt anslutning till både busshållplats 
och mobilitetshus. För att skapa liv i gaturummet är det 
lika viktigt att det finns möjligheter och anledningar att 
uppehålla sig vid gatan. Genom att skapa flerbostadshus där 
bostäderna i markplan har en egen ingång och förträdgårdar 
skapas förutsättningar för mer levande bottenvåningar, 
då verksamheter inte är möjligt. Här har de boende något 
att ta tag i, i kombination med möjligheten att ta med sina 
egna göromål ut - att flytta aktiviteter från bostaden ut i det 
offentliga rummet.  Med stöd av bostadskomplement, så som 
cykelverkstad och gemensamhetslokal, samt en del mindre 
lokaler för externa aktörer koncentrerade i området vid 
torget och huvudgatan garanteras levande bottenvåningar 
till hög grad. 
 
Strategier för aktiva bottenvåningar
1.   Bostäder med ingång från gatan och egen förträdgård
2. Gemensamma ytor och bostadskomplement (tvättstuga,  
    cykelkök,   gemensamhets-/föreningslokal)
3. Flexlokaler.  Mindre kontorslokaler för: Co-working/
    distanskontor, företag/konsulter /möjliga bokaler
4. Samhällservice och lokaler: Vårdcentral, Rehab/gym,      
    Mindre kiosk/kafé/restaurang
 
» tOrGEt
Torget är mittpunkten i den nya stadsdelen som social 
mötesplats med hållplats för kollektivtrafik, handel och 
caféer mm. Torgrummet har en utsträckt och krökt form, 
karaktäristiskt för Katrinebergs alla stadsrum. Utblickar och 
målpunkter löser av varandra i en spännande rumssekvens.  
Torget sträcker sig från Månsgården i väster till parken i 
öster och markeras med ett markmaterial som breder ut sig 
från fasad till fasad. Entréplanet i bebyggelsen runt torget är 
transparant och öppet. Verksamheter av olika slag ”spiller 
ut” på torget visuellt och fysiskt.  Hållbara naturmaterial, 
väl förankrade till området, såsom granithällar, gatsten, 
granitmurar och stenmjöl dominerar. Det är ett grönblått 
torg där vegetationsytor med befintliga träd sparats och 
kompletteras med ny platsspecifik vegetation. Dagvattnet 
samlas upp i ett öppet system med regnträdgårdar, 
vattenspeglar och rännor som leder ner till parken. På torget 

ParkkVartEr skOGskVartEr stadskVartEr

finns det plats för lek och umgänge i olika former, i skugga 
under träden eller i ett soligt hörn med bebyggelsen som 
stöd.

Bebyggelsen består av generösa kvarter med stora 
bostadsgårdar där befintliga och bevarade träd utgör en 
värdefull stomme i gårdarnas utformning.  Kvarteren och 
gårdarna kopplas via lättillgängliga stråk till omgivande 
n atur och stadsdelspark. En kvalité för både barn och 
vuxn a. Mot parken dominerar en lägre bebyggelse i form av 
radhus. Gränsen mellan radhusens entréträdgård och p  a r-
ken u tgörs av en bostadsgata med ett sammanhängade golv 
och där trafiken sker på de gåendes villkor.

» trE   karaktäristiska  kVartErstYPE r
Katrineberg är organiserad utifrån tre olika kvarterstyper 
som definieras och inspireras av sina omgivande natur-
områden och stadsrum. De tre stadsdelarna: naturkvarteren, 
stadskvarteren och parkkvarteren, har olika k araktärer både 
vad gäller arkitektur, innehåll och gårdsrum. Kvarteren 
kommer utvecklas, var och en med sin egen särprägel, vilket 
tillsammans skapar en varierad och levande stadsdel. 

STORA BILFRIA GÅRDAR
Förslaget är uppbyggt kring stora bilfria gårdar med bra 
möjligheter för vegetation och att bevara träd då det inte 
finns någon underjordisk parkering (all bilparkering i 
mobilitetshus).Med kunskap från Eva Minouras forskning 
(KTH) är gårdarna genomgående stora (< 1200 kvm) och 
rumsligt tydligt avgränsande. Storlek, avgränsning och 
rymlighet (yta per person) är avgörande för hur gården 
används och för mångfalden aktiviteter som ryms.  På 
gårdar över 1 200 kvadratmeter gemensam yta kan flera 
aktiviteter pågå samtidigt - den enes användning (odling) 
utesluter inte den andres (lek).

» MÅnsGÅrdEn- nYtt liV i katrinEbErG
Den uppskattade Månsgården ska rivas för att ge plats för 
en expansion av Bergviks köpcenter. Enligt utredningar för 
detaljplanen så är byggnaden möjlig att flytta, vilket även 
önskats från Värmlands museum. I förslaget får Månsgården 
nytt liv som kulturcenter och kvarterslokal i Katrineberg. 
Byggnaden flyttas till en torgyta i fonden av den östvästliga 
boulevarden och kommer innehåll lokaler för co-work, 
festlokal med mera. Skulle det inte vara aktuellt att flytta 
den föreslås här en annan byggnad med samma innehåll. 

 » bOEndEfOrMEr fÖr alla
I förslaget finns en blandning av boendeformer för ökad 
social hållbarhet och möjlighet till kvarboende vid förändrad 
livssituation. Stadsdelen innehåller en blandning av radhus, 
flerbostadshus i kvarter och punkthus. Genom att skapa 

markbostäder i 1-2 plan med egen ingång, kan fler bostäder 
med “radhuskvalitéer” skapas, vilket speglar målgruppen 
samtidigt som stadsdelen får en tillräcklig befolkningstäthet 
och aktiva bottenvåningar. Vi ser i huvudsak tre målgrupper 
för Katrineberg: 

“FAMILJEMINSKAREN”
- Flyttar från hus
- Behöver gott om förvaring
- Vill ha en praktisk lägenhet med generös uteplats

“BARNFAMLJEN”
- Vill bli fler och vill ha större
- Behöver ha närhet till service och en smidig vardag
- Vill till ett tryggt område med gott om plats för lek där barnen kan 
röra sig självständigt

“AKTIVA PARET/SINGELHUSHÅLLET”
- Flyttar nära till naturen för ett aktivt fritidsliv
- Behöver bra möjligheter att jobba på distans
- Vill kunna dela intressen och utrustning

» GatUrUM & trafiklÖsninGar
KATRIneBeRG FRÅn ULLeBeRGSLeDen
En förutsättning i projektet är en cirkulationsplats på 
U llebergsleden med fem anslutande vägar och en  i nfart 
till Katrineberg. I tävlingsförslaget tas  a nslutningen till 
Katrineberg bort och förläggs via Zackrisdal med en 
ny r ondell. Genom att utforma cirkulationsplatsen på 
Ullebergs leden som en cirkulationsplats där Ullebergs leden 
är den genomgående vägen blir det en tydligare u tformning 
som fordonsförarna är väl bekant med och de anslutande 
vägarna är jämnt fördelade i cirkulationsplatsen.  F ördelen 
blir en säkrare trafiklösning och  en vackrare entré till 
stadsdelen. Greppet skapar bättre förutsättningar för att 
ge en säker och trygg passage under Ulebergs vägen, då det 
finns mer plats för att låta gångtunneln breddas ut och få in 
ljus. Följden blir också att den nya parken får en samman-
hängande yta i norr.

ÖveRGRIpAnDe STRUKTUR
Gatusektionerna är generösa för att prioritera gång- och 
cykeltrafikanter för ett hållbart resande. Gatusektionerna 
rymmer också dagvattenhantering och grönska i form av 
planteringar, träd och regnträdgårdar. Trafikstrukturen är 
baserat på en genomgående bussgata i nord-sydlig r iktning 
och en infartsgata i öst-västlig riktning som förbinder 
Ullebergs leden, via Zakrisdalsvägen genom området till 
bussgatan. Även lokalgatorna inom området är med och 
bildar en stomme. De finmaskiga bostadsgatorna skapar 
angöring till de enskilda fastigheterna. Bussgatan föreslås ha 
hastighet 40 km/h eftersom det är bebyggelse och anslutande 
gator och gångbanor på båda sidor. Dubbelriktad cykelbana 
föreslås på östra sidan om bussgatan. På västra sidan 
föreslås växelvis längsgående parkering och plantering. I 
öst-västlig riktning förbinder infartsgatan Ullebergsleden 
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GATUSEKTIONER

MOT CENTRUM

Utsnitt tOrG & Park
Från skogen i väster med naturnoden via 
Månsgården, torget med busshållplats och handel 
till stadsdelsparken. En spännande rumssekvens 
med olika innehåll där siktlinjer bryts och nya ut-
blickar uppstår, som leder gångtrafikanten mot nya 
målpunkter. 

tOrGEt
Områdets centrala torg med busshållplatsen och den flyttade Månsgården i fonden. Torget ramas in av byggnader med lokaler i markplan: 
en mötesplats som öppnar sig mot eftermiddagssolen. På andra sidan bussgatan finns det centrala mobilitetshuset med lokaler i bottenplan 
och bostäder ut mot torget. Planteringar med sparade träd ramas in med informella sittkanter av natursten. Dagvattnet samlas upp och leds 
i öppet system som tillsammans med skulpturer uppmuntrar till vistelse och lek bland uteserveringar i solläge.

till tävlingsområdet och bussgatan. Infartsgatan har bra 
framkomlighet för alla trafikslag med gångbana på var 
sida om gatan och dubbelriktad cykelbana på ena sidan. På 
lokalgatorna inom området förväntas mindre fordonstrafik 
vilket gör det möjligt att ha cyklisterna i blandtrafik och 
separat gångbana på vardera sida. Bostadsgatorna har 
ett sammanhängande ”golv” där fordonstrafik sker på de 
gåendes villkor. Gatornas siktsträckor bryts ner med hjälp 
av möblering och plantering i och i närhet till gaturummet 
så att hastigheten hålls på en låg nivå. Gatorna ska upplevas 
som trygga och säkra att vistas i. 

CyKeL OCh GÅnGAnpASSAGeR
På det övergripande gatunätet föreslås gångpassager som 
hastighetssäkras genom förhöjda passager. Även refuger 
kan bli aktuellt i vissa passager, dels för att skapa bättre 
förutsättningar för gående att ta sig över, dels för att styra 
och leda trafiken samtidigt som hastigheten tvingas ned. 
På bussgatan där bebyggelsen bryts av med grönområden 
kompletteras de upphöjda passagerna med en trädrad 
mellan körfälten för att ytterligare förstärka den gröna 
strukturen. Där bostadsgatorna slutar och naturen tar vid 
finns möjligheter att ta sig ut i kringliggande natur. Inom 
området föreslås mycket grönska som dels är med och bryter 
av i gaturummet, dels förstärker närheten till naturen. 

BUSShÅLLpLATSen
Busshållplatsen föreslås centralt i området, i anslutning 
till torget. Genom att föreslå en s.k enkel stopphållplats 
p rioriteras bussarna på bussgatan och fordonstrafiken 
får vänta när bussen är på hållplatsen. Detta ger en god 
trafik säkerhet för gående som vill korsa gatan eftersom 
fordons trafiken inte kan passera då. T orget sträcker 
sig över bussgatan och hållplatsen med en och samma 
sammanhängandebeläggning, från fasad till fasad. För att 
underlätta för de gående att korsa gatan finns en mitt refug 
mellan körfälten. Genom att anlägga en mittrefug upplevs 
körfältet smalare och har en hastighetsreducerande effekt 
på trafiken.

pARKeRInG
I mobilitetshusen finns funktioner som understödjer en vardag 
utan egen bil: leveranshubb för paketutlämning, lådcykelpool, 
bilpool samt lokaler. Mobilitetshusen har solceller på taket och 
smarta laddplatser för bilar, där bilarnas batterier kan bidra 
till att kapa effekttoppar på elnätet. Fördelen med att placera 
bilparkering i mobilitetshus är att dessa kan nedmonteras 
ifall behovet av parkering skulle minska på grund av ändrade 
levnadsmönster, självkörande bilar etcetera. 
Markparkering finns i mindre omfattning längs vissa gator 
och parkstråket samt till radhusen. Tre nya parkeringsytor 
integreras i naturområdet i anslutning till udden och Vänern 
för besökare av området.

Mot omgivande gator finns en sammanhängande bebyggelse som skapar tydli-
ga skillnader mellan privat och o ffentligt och samtidigt blockerar trafikbullret 
från att läcka in på g årdarna. Genom att undvika parkeringsgarage och min-
imera sprängning (max 1 m. utanför husens avtryck) kan stora naturvärden 
sparas på gårdarna. A rkitekturen är en robust träarkitektur, som tar vara på 
närheten till naturen med stora balkonger som utanpåliggande träkonstruk-
tioner ger karaktär. Fasader i markplan får en särskild detaljering med trappor 
som ansluter till marken där terrängen är kuperad. 

Här är hushöjderna högre mot de större gatorna, och bottenplan utformat 
för att skapa aktiva stråk. Närheten till Bergvik gör att handel och service i 
huvudsak kommer finnas kring torget, så för att skapa aktiva bottenvånin-
gar finns bostadskomplement i bottenvåning som kan bidra med liv. Arkitek-
turen har en markerad sockelvåning och tydlig reliefverkan med nischer och 
f önsterbänkar.  Balkonger finns i huvudsak mot gården och mot gatan först från 
plan 3. Bostäder i markplan har egen ingång och privat förträdgård. Material-
paletten här är trä, puts och tegel och används i en ordnad fönstersättning med 
tydlig vertikalitet. 

Mot parken står radhus med en generös förgårdsmark (8m) som rosa körsbärs-
träd får parkens lummighet att ta sig över till kvarteren. Här finns en blandning 
av flerbostadshus och småhus som delar gård. Gården är öppen mot parken 
för utblickar och rörelse och flerbostadshusen bildar rygg mot stadskvarteren 
för tydliga gränser privat/offentlig. Arkitekturen är en lekfull träarkitektur, 
som tar inspiration från byggnadstraditionen men i samtida tappning. 
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att vara i GrÖnt
» stadsdelsparken
Den nya stadsdelsparken blir genom sina olika typer av rum 
och innehåll en attraktion för Katrinebergsborna men även 
ett utflyktsmål för Karlstadborna. Stadsdelsparken breder 
ut sig längs hela den östra sidan av den nya stadsdelen. 
Katrineberg och Zakrisdal förbinds genom flera stråk  så att 
parken blir ett gemensamt uterum för de båda stadsdelarna. 
Parken består av en sekvens av rum med olika innehåll 
och karaktär. Målet är att skapa en park för alla och där 
naturområdet och udden i söder ingår som ett komplement 
till den anlagda parken. Här kan man träffas i grupp men 
också hitta en egen plats i lugn och ro.  
Nya fruktlundar  och odlingslotter knyter an till 
Grundvikgårdens bevarade fruktträdgård och åkermarken. 
Den gamla traktorvägen bibehålls till största delen, förlängs 
och blir ett centralt stråk i parken. Grundviksbäcken 
får en ny meandrande dragning som tillsammans med 
dagvattendammar ger ett lekfullt inslag i parken och ökar 
biodiversiteten. Stadsdelsparken avgränsas i väster mot 
bostadsgatan med en lägre sittmur med avbrott för passager 

till parken. Den låga muren skapar en tydlig visuell och 
fysisk gräns mellan parkrummet och dess aktiviteter och 
det trafikerade gaturummet. Åkerholmen i parken med den 
skyddsvärda biotopen tillgängliggörs genom en naturnod 
med infoskylt och ett spångsystem.

» udden
Udden med sina unika kvalitéer utvecklas för att gynna 
friluftsliv och bad och blir en viktig del av Katrinebergs 
identitet. Naturen görs tillgänglig genom spänger bryggor 
och nya  terränganpassade stigar. Genom att gallra skogen 
och öppna upp vid strandzonen samt skapa mindre gläntor 
ges plats för, camping, glamping, minigolf, caféverksamhet 
och utegym mm. För att uppmuntra till utevistelse och 
friluftsliv integreras ett antal  s.k. naturnoder i området.  
Dessa placeras varsamt in i naturen så de förstärker 
befintliga kvalitéer  på udden. I strandzonen utvecklas 
befintliga stenbryggor för att skapa mötesplatser men också 
tillgängliggöra vattenrummet genom kanotbrygga och 
mindre badbryggor. Uddens spets förlängs i en badbrygga 
med hopptorn och bastu. Bryggan blir en självklar central 
målpunkt och mötesplats på udden för bad året runt.  I 
kanten av Grundvikens vassområde placeras ett fågeltorn 
som nås via ett spångsystem med sittplatser

•	 Ny väg till udden
•	 70 radhus
•	 160 lägenheter
•	 26 000 kvm BTA
•	 Naturnoder: Badbrygga med bastu, fågeltorn, spångsystem med 

sittplatser och informationsskyltar kanotbrygga  samt mötesplats vid 
småbåtshamnen

•	 Naturanpassad parkering för besökare till naturområdet och udden

•	 Etablering av torg med busshållplats 
•	 Ny infart till området från Ulebergsleden
•	 Första sektionen av parken samt ny cykelväg till badplatsen. 
•	 20 radhus
•	 530 lägenheter
•	 55 000 kvm BTA
•	 Förskola 
•	 Mobilitetshus med lokaler i bottenplan

•	 210 lägenheter
•	 21 000 kvm BTA
•	 Förskola 

Åtta parkkaraktärer (framtagna genom forskning på SLU, P Grahn), 
präglar parkens utformning och innehåll. Detta för att locka olika 
besökare i alla åldrar och med olika önskemål och behov.

Det rofyllda: en plats för lugn och tystnad
Det vilda: en plats där naturen är i fokus med djur och insekter
Det artrika: artvariation, vårblomster
Rymd: Det lugna och rymliga, enhetlighet i växtmaterial 
Allmänningen: En plats för aktiviteter och plats att besöka, mötas
viste: En plats i trygghet där människor kan samlas, leka & odla
Samvaro: En stark social plats för glädje och samling
Kultur: Plats där man kan se det historiska arvet

Parken innehåller en sekvens av olika rum med olika innehåll och 
aktiviteter som dockar an naturområdet och udden i söder.

•	 310 lägenheter
•	 31 000 kvm BTA
•	 Mobilitetshus

eXplOaterinG suMMa
•	 100	radhus
•	 1700	lägenheter
•	 183	000	kvm	BTA
•	 2	förskolor
•	 Stadsdelspark
•	 3	Mobilitetshus
•	 Idrottshall

•	 10 radhus
•	 490 lägenheter
•	

etapp 1 - FOkus platsskapande

etapp 2 - CentruM krinG tOrGet

etapp 4 - Östra entrÉn
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INVENTERING & ANALYS AV BEFINTLIGA 
GRÖNSTRUKTURER I KARLSTAD
Katrineberg blir ett komplement och ett alternativt besöks-
mål till Karlstads övriga parker och grönområden och binds 
samman med nya cykel- och gångvägar. 

INVENTERING & ANALYS ÖVER PLANOMRÅDET
Befintliga gator och stigar utnyttjas och kompletteras så att ett 
naturligt och kontinuerligt rörelsemönster uppstår. Befintliga mål-
punkter inom och utanför stadsdelen görs mer tillgängliga och 
förstärks och kompletteras med nya målpunkter.

KULTURHISTORISKA VÄRDEN

BEFINTLIGA VÄGAR / STIGAR
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BARRIÄR

BIOTOP
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DIKESOMRÅDE

VÅTMARK
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CENTRALSTATION

ANGRÄNSANDE BILVÄGAR

PLANERADE BILVÄGAR

ANGRÄNSANDE CYKELVÄGAR

FÖRESLAGEN CYKELVÄG

späGer vid vattnet
Udden och strandkanten görs tillgänglig via spänger 
och sittplatser. Strandzonen gallras varsamt för 
att lyfta fram karaktäristisk vegetation och göra 
stranden tillgänglig för olika aktiviteter. En naturnod 
i form av ett fågeltorn blir ett nytt utflyktsmål och ett 
landmärke både i skogen men också från Vänern.

MånsGården
Den befintliga naturen är bevarad tätt inpå den nya träarkitekturen. Strax bakom Månsgården som flyttats till Katrineberg 
för att bli kvarterslokal, leds man in i naturen via en naturnod -  ett spångsystem med informationsskylt som beskriver 
omkringliggande naturbiotop. Månsgården blir nav för kulturen i området och har lokaler för co-work/distansarbete. 

Föreslagen etappindelning utgår från 
att tidigt etablera Katrineberg som en 
destination för Karlstadborna genom 
platsskapande aktiviteter vid vattnet. 
Därefter fokus kring torget och busshållplats, 
utbyggnad mot Ulebergsvägen för att 
avslutningsvis ansluta till Bergvik. 

utsnitt udden
Udden och Vänerns vattenrum är en unik bostadsnära 
miljö som utvecklas så att den blir lättillgänglig för 
Katrinebergsborna genom nya stråk och kopplingar. 
Genom aktivitet och mötesplatser blir området 
tillsammans med skogarna och stadsdelsparken ett 
utflyktsmål för Karlstadborna

•	 Mobilitetshus
•	 Idrottshall & gym
•	 Resterande del av parken

•	 Camping
•	 Café

•	 50 000 kvm BTA
•	 Flytt av Månsgården

» utveCklinG av HistOriska läMninGar
Förslaget utvecklar de kulturhistoriska lämningarna för 
att stärka Katrinebergs identitet 

•	Månsgården	-		flyttas	från	sin	nuvarande	plats	och	får	en	
mer framträdande plats i anslutning till torget för att bli 
kvarterslokal och kulturarena

•	Grundvikgården	 -	 	 Resterna	 av	 husgrunden	 utvecklas	
till ett uterum för förskoleverksamheten. Gårdens 
fruktträdgård och alléträd bevaras och kompletteras.

•	Den	 före	detta	 	 jordbruksmarken,	 	 återaktiveras	delvis	
för odlingslotter. I övrigt hålls den fri från bebyggelse och 
aktiveras istället som park.

•	 Diken	 på	 tidigare	 jordbruksmark	 integreras	 i	
gestaltningen av den nya stadsdelsparken för fördröjning 
av dagvatten. 

•	 Rester	 från	 ett	 sommarstugeområde	 med	 ett	 fåtal	
hus kvar samt husgrunder mm på udden bevaras och 
utvecklas. verksamheter såsom café, minigolfuthyrning. 
kanotförening, camping mm kan hysas i de befintliga 
småhusen.

•	Den	gamla	stenbron	vid	småbåtshamnen	kompletteras	
med en lägre träbrygga för kanoter och som mötesplats. 
Småbåtshamnen kompletteras med sittplatser med utsikt 
över Vänern.

•	 Husgrunden	 efter	 landeriet	 Katrineberg	 med	
stengärdesgårdar lämnas orörda och bevaras för att 
bli en del av upplevelsen och förståelsen för områdets 
historia. Likaså lämningarna från det lilla stenbrottet 
vid Månsberget. Informationsskyltar som berättar om 
platsernas historia hakar på naturnodernas system. Via 
spänger och mötesplatser kan man lätt nå de historiska 
lämningarna.
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