
Smultronställen vid Vänern
Med Katrinebergs smultronställen vill vi ge Karlstad en ny möjlighet att bo hållbart, med stadens service tillgänglig men med naturens och landets upplevelser som grund. Detta är en plats där 
naturen råder, det är i skogen de fantastiska och sprudlande biotoperna finns. Naturen, tillsammans med tillgången och närheten till Vänern är den självklara attraktiviteten för både nya invånare 
och besökare. Ambitionen är att ta hand om naturens mångfald: här finns höga ekologiska värden i sprudlande biotoper som nästan upplevs som andaktsfulla salar där människan bara är på 
besök. Förslaget jobbar för att bibehålla en luftighet och koppla spridningskorridorer mellan kvarteren men också inom bebyggelsen. Viktigt är också kontakten med Karlstad och de närmsta 
grannarna, att skapa en stadsdel som upplevs hänga samman med sin omgivning. Katrinebergs nya smultronställen möjliggör en tät men småskalig bebyggelse som flikar in skogens och än-
gens biotoper i form av gläntor, stråk och odlingstäppor.

Katrinebergs smultronställen erbjuder en möjlighet att bo med stadens kvaliteter men samtidigt på landet, med grönska inpå knuten och en känsla att barnen kan ta sig ut på egna upptäckts-
färder. Gemytlig bebyggelse i relativt låg men tät struktur där kollektiva och cirkulära lösningar gör det hur enkelt som helst att leva hållbart.

Förslaget visar en möjlig struktur men ska också läsas som en mycket flexibel plan där de olika typologierna och principerna kan användas som en verktygslåda och anpassas efter de specifika 
situationer och förändrade förutsättningar, utan att den bärande idén om den gemytliga stadsdelen i skogen går förlorad.

Med nuvarande kvaliteter som utgångspunkt!
Planområdet spänner över två tydliga landskapstyper: skogshöjderna i norr och de 
öppna ängarna i dalen. Strukturen tar sin utgångspunkt i dessa karaktärer och låter 
dem inspirera i utformningen av stadsdelen. Många använder redan skogsområdet 
för rörelse och rekreation, därför sparas de befintliga stigarna och blir formgivande 
för strukturen, när kopplingar till omgivningen läggs till.

Hjärtat i korsningen - en grön men samtidigt urban mötesplats. Här sammanstrålar naturstigar och gångstråk med cykelbanor, busshållplats och biltrafik.

Principsektion Lummig landskapsgata - I den nord-sydliga sträckningen, som också trafikeras av snabbuss, placeras ett dubbelriktat cykelstråk i mitten av gatan för 
att manifestera cykeln som det primära transportmedlet och göra det smidigt och lätt att cykla. Skala 1:200 (A0)

Principsektion Grön stadsgata - Den öst-västliga huvudgatan får en något mera stadsmässig disposition med hårdgjorda ytor som möter fasaderna och cykelbanor 
på respektive sida om körbanan. Sektionen varieras längs med sträckan så att bredare gröna partier för dagvattenhantering kan skapas. Skala 1:200 (A0)

Volymer och program
Bostäderna står för det huvudsakliga programmet och fördelas i ett antal olika bost-
adstypologier. Flerfamiljshus med lägenheter i varierande storlek mixas med radhus 
och stadsvillor. Parkeringslösningen föreslås prioritera delning genom att parkering av 
privat bil erbjuds i samlade P-hus i områdets utkant medan delade lösningar prioriter-
as nära bostäderna. Två förskolor placeras i enlighet med planprogrammet i områdets 
södra respektive östra delar, med god koppling till områdets centrala del.

Volymerna (exklusive parkering) motsvarar drygt 135 000 kvm BTA, varav 10 000 kvm 
kan användas som bostäder men föreslås för lokaler i bottenvåningar mot torg och 
centrum, samt 5 000 m2 lokaler i P-hus och 2 500 m2 förskola fördelat på två tomter. 
Bostadsvolymen fördelas med varierande storlekar med ett bostadsantal på nära 1500, 
med en sammansättning av olika bostadstyper från mindre lägenheter till radhus och 
stadsvillor. Ett av kvarteren närmast centrum föreslås för studentbostäder eller mindre 

lägenheter, med en stor blandning lägenhetsstorlekar också i övriga kvarter. Den rel-
ativt lilla snittstorleken på lägenheter i flerfamiljshusen motiveras med bedömningen 
att det tillsammans med villorna skapas en diversitet och områdets attraktivitet höjs 
med en mera återhållsam skala. Strukturen medger dock en stor flexibilitet, vid behov 
kan BTA ökas för att möjliggöra fler större lägenheter, genom att lägga till ett våning-
splan på några av byggnaderna längs med huvudgatan.

Parkeringslösningen är fördelad så att cirka 560 platser erbjuds permanent inom kvar-
teren (prioriterat för elbilar och delningslösningar) medan 920 platser erbjuds i P-hus. 
Dessa kan på sikt omvandlas till annat ändamål när efterfrågan på privat bilägande 
minskat till förmån för bildelning. Förskolorna föreslås lösa parkering för personal 
samt angöring inom fastigheten.

Gatan i brynet
Huvudgatorna föreslås få en generös sektion med plats för både stora träd och ytor för 
fördröjning av vatten i en bred mittzon. Grön förgårdsmark framför fasaderna (med un-
dantag vid torget och den östra sträckningen) gör också att upplevelsen av gaturum-
met blir lummig och grön. Vi skapar en lummig landskapsgata i nord-sydlig riktning 
och en grön stadsgata som koppling österut.

Hjärtat i korsningen
Centralt i området, där huvudgatorna korsas, formas torget, den självklara mötesplat-
sen där bussen stannar och där hörnbutiken eller fiket ges möjlighet att etableras. Här 
möts också flera av de befintliga skogsstigarna som leder vidare ut i naturen. Bebyg-
gelsen är som högst just kring torget, och själva platsen maximeras som grön, med ett 
utsnitt av skogen bevarad.

Vid torget, i Katrinebergs hjärta, finns plats för både natur och människor. En hårgjord ram med trottoarer och serveringar omgärdar den lilla skogsdungen mitt på torget.

Nya gläntor och en hjärta i korsningen!
Kontakt med naturen skapas genom att öppna upp gläntor i skogen och skapa nya 
trädgårdar på ängen. I mötet mellan de två fogas områdets ryggrad - huvudgatan 
som gestaltas som ett blommande skogsbryn som tar hand om både vattnets och 
människors flöden. Med den tillkommande centrala huvudgatan formas ett hjärta i 
korsningen där stråken möts - torget, en naturlig mötesplats och målpunkt.

En sammanvävd och händelserik helhet! 
Hus och nya funktioner passas in och förstärker landskapet så att rum skapas. En 
tydlig front längs huvudgatan och tätt kring torget, uppbrutet och öppet mot naturen 
och småskaligt och trädgårdsmässigt mot det öppna landskapet. En ny strandprom-
enad med ett pärlband av smultronställen kopplar från vattnet vidare till parken. Till-
sammans formar de rum som landar och knyter an till sitt sammanhang.

Bostäder
Flerfamiljshus (punkthus)
Flerfamiljshus (lameller)
Studentbostäder (lameller)
Radhus
Stadsvillor

Övrigt
Lokaler i bottenvåning
Förskolor
Parkering
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En kontextanpassad struktur
Landskapsrum

Vid besök på platsen blev vi överväldigade av de fantastiska landskap och skogs-
rum som finns i Katrineberg, med nästan sakrala lövsalar fyllda med fågelkvitter, 
skira steniga blåbärstallskogar och anor från tidigare gårdsmiljöer med äppelträd 
och dammar. Detta har inspirerat till en struktur som är uppbyggd utifrån landskapet 
och kan delas in i ett antal delområden med anknytning till sin kontext:

Skogen - med  sina hällmarkstallskogar och alsumpskogar, lämnas skogen orörd 
i så stor utsträckning som möjligt. På stigar och spänger rör man sig genom den 
för att inte störa den ekologiska balansen, som på en “biotopsafari”! Via stigarna 
kring bebyggelsen men också via naturentréer i kvartersstrukturen blir skogen en 
naturlig del av vardagen via naturentréer som kilar in mellan kvarteren. En möjlighet 
att utveckla skogsområdet vidare är att arbeta för att plocka fram historiska spår av 
öppna beteslandskap, bryn och våtmarker i de delar av skogen som idag inte har de 
högsta naturvärdena. Det ger ett mer upplevelserrikt landskap, förankrar platsen i sitt 
ursprung och gynnar även fåglar och fladdermöss. 

Gläntorna i skogskvarteren - de nya kvarteren bildar öppningar i skogen och tack vare 
släppen mellan de solitära byggnadskropparna medges visuell kontakt med skogen 
samtidigt som byggnadernas placering längs med gatan skapar en tydlig rumslighet. 
Skogskvarteren beskrivs vidare på planch 3.

Ängen och kulturparken - i kontrast till skogen står det flacka öppna landskapet med 
tidigare odlade marker som nu omgestaltas till en park. Gångstråket som kantar 
parkens norra del blir en nerv längs vilken programmerade platser placeras, så som 
småbarnslek, humleträdgård, rörelselekplats, skate och grillplats. Stora ytor lämnas 
relativt enkelt utformade som öppna extensivt skötta gräs- eller ängsytor, för att ge 
möjlighet till spontana aktiviteter och bollspel.

Trädgårdarna och ängskvarteren - den nya bebyggelsen på den före detta åkermark-
en får en mera trädgårdsmässig karaktär som knyter an till den historiska gården och 
kulturlandskapet. Här är strukturen mer sluten för att skapa innergårdar för odling 
och grannsamvaro. Ängskvarteren beskrivs vidare på plansch 4.

Brynet - som en sammanlänkande ryggrad löper huvudgatan som bildar en brynzon 
mellan skogen och ängen. Här föreslås en flerskiktad och blandad allé av lövträd, 
barrträd och blommande buskar som rumsbildande grönska kring gång- och cykel-
stråk och körbanor.

Vatten

Vi vill skapa levande vattenmiljöer och jobba med Grundviksbäcken utifrån dess 
förutsättningar. Vid inloppet i öster föreslås att som ett första steg leda vattnet till 
en sedimentationsdamm som tar hand om eventuella nya inflödande föroreningar 
tidigt, för att på sikt förbättra situationen i bäcken. När det gäller vattenmängder som 
orsakas av den nya bebyggelsens hårdgjorda miljöer föreslås att skapa ett parallellt 
system som hanterar regnvatten innan det når bäcken, med ytor för fördröjning både 
längs gator och i parken norr om bäcken. Längs med gångstråket i parken bearbe-
tas marknivåerna genom att de öppna gräsytorna skålas för att kunna ta hand om 
dagvatten innan vattnet når bäcken. Strukturen medger ytor i gator och parkmiljöer 
som kan magasinera och hålla vatten, och på sikt utvecklas, gärna med dagvatten 
och skyfall i en mångfunktion, men också mer inriktade miljöer som främst gynnar 
biologisk mångfald och upplevelsevärden. Med tanke på drift och skötsel ser vi pla-
nen som ett “grundkoncept” som kan byggas ut i delar och även utvecklas med fler 
“smultron” i framtiden, anpassat till kommunens ambition och resurser. 

Klimatgator istället för stadsgator: Vi vill skapa multigrönblå klimatgator som inte 
är typiska stadsgator utan snarare en del av skogen, med dagvattenhantering och 
stora träd som en del av gatumiljön. Här finns förstås en stor bredd i vad som kan 
åstadkommas beroende på ambitionsnivå, allt från Norra Djurgårdsstadens påkost-
ade granitkantade regnbäddar till enkla svackdiken invid landsvägar. För de långa 
sträckorna längs gatan handlar det inte om regelrätta regnbäddar med sediment-
ering som kräver omfattande skötselinsatser utan snarare blommande svackdiken 
som kan klippas någon gång per år, med träd och även buskar som inslag. 
Regnbäddar föreslås som avgränsade mindre planteringar längs med gatan. 

Rekreation: stråk och noder

Vänern och parken kring Grundvikens gård är områdets magnet när det gäller rekrea-
tion, vi skapar en strand- och parkpromenad som binder samma de två, och längs 
med vilken en rad aktiviteter samlas. I skogen: badstrand, bastu och cafe, småbåt-
shamn, och naturlek. Biotopnoder med pedagogisk information om platsens ekologi 
är också exempel på funktioner som kan skapas i skogen. 
I parken föreslås fjärilspark för pollinerande insekter tillsammans med rörelselek-
plats och sportfunktioner.

Vi vill ta hand om de stråk och rörelser som redan finns på skogsstigar och små 
vägar i området. Delar av dem vävs in i den nya gatustrukturen medan de flesta be-
hålls som just stigar, utan belysning och vinterväghållning, men kopplas på de nya 
gatorna.

Centralt i området skapas ett torg, med närhet till busshållplats och korsande stråk. 
Det blir områdets hjärta, med plats för både torgytor för serveringar och butiker, och 
en central grön plats med skogskaraktär.

Mobilitet och parkering

Lätt att förflytta sig hållbart
Förutom gång, är det cykeln kommer först i strukturförslaget: tydliga och snabba 
cykelstråk, i grön miljö mitt i gatan visar att cykeln är det självklara och enkla trans-
portmedlet! För den som inte cyklar erbjuds snabbuss längs huvudgatan i nord-syd-
lig riktning, med en busshållplats precis invid torget.

Lätt att dela bil
Bilen är det tredje transportmedlet, och visst ska det vara möjligt att använda bil 
också i Katrineberg. Enligt studier för framtida delningsstartegier (exempelvis Volvos 
planer för M bildelningssatsning) kan 1 delad bil ersätta upp till 8 privata bilar. Andra 
studier pekar lite lägre, att 4 bilar ersätter 1 bilpoolsbil. Det senare skulle innebära  
att om alla i framtiden väljer att dela bil istället för att äga, skulle det räcka med 
375 bilpoolsplatser för 1500 bostäder, (med en bilanvändning motsvarande 1 bil per 
hushåll).

Då vi inte riktigt är där ännu när det gäller bildelning, har förslaget utformats så att en 
framtida flexibilitet är möjlig:
Till att börja med ska det vara lätt att välja det hållbara alternativet, i första hand cykel 
eller buss, och i andra hand delad elbil med tillgång till laddplatser nära bostaden. 
Därför erbjuds i varje kvarter parkeringsplatser för bilpool i mindre p-hubbar samt i 
de centrala kvarteren lite större parkeringsdäck i utdragen bottenvåning. Det rör sig 
om drygt 400 platser som etableras som en permanent del av strukturen.

För att lösa behovet av parkering enligt dagens krav, föreslås två separata P-hus som 
kan utföras som tillfälliga konstruktioner som kan monteras ner och flyttas, alterna-
tivt byggas om till andra funktioner i framtiden. Dessa lokaliseras med fördel några 
hundra meter från bostaden, i områdets utkanter, för att avlasta trafik inne i området 
och minska risken för slentrianmässiga bilresor. Placering och omfattning av dessa 
större parkeringsvolymer bedöms passa väl in vid handelsområdet och vid den östra 
entrén, där större byggnader redan är belägna. Placering kan dock utredas vidare i 
samråd med kommunen, en möjlighet är att skapa enbart ett sådant P-hus på en av 
platserna, beroende på hur många platser som kan räknas av i delningsprognosen.

Bebyggelse och täthet

Återhållsam och inpassad bebyggelse
Förslaget tillför bebyggelse med återhållsam skala, lameller max 5 + 1 indragen 
våning, radhus och stadsvillor i mixade kvarter som öppnar sig och trappas ner i 
höjd mot naturen. 

Anpassning till terrängen hanteras också i typologier med suterräng-lösningar. På 
sina ställen finns rejäla branter som påverkar gatustrukturen och typologierna, och 
är viktigt också i förhållande till naturvärden. Förslaget utgår från principen att un-
dvika alltför mycket plansprängningar utan istället arbeta med friliggande flerfamil-
jshus och stadsvillor som placeras i terrängen, på plintar och utan källare.
Ett undantag från denna princip görs i  öster där ett parkeringsgarage i två plan 
tar upp nivåskillnaden norr om huvudgatan och på det viset utnyttjar slänten i en 
suteräng-lösning.

Skolor och arbetsplatser
Två förskoletomter lokaliseras i enlighet med planprogrammet i söder och öster, och 
får god access till både natur och transporter (buss, bil och cykel).
Utrymme för kontor eller andra mindre verksamheter finns dels som mindre lokalytor 
i bottenvåningar, dessa lämpar sig för co-working ytor som med fördel förläggs nära 
hemmet. Större kontorsetableringar är möjliga i kombination med p-hus-etablerin-
garna eller som en möjlig framtida omvandling av dessa.

Tillhörighet och gränser
Övergångar mellan bebyggelse och natur sker på ett tydligt sätt genom två strategier: 
i lägen där rörelsestråk är lämpliga bildar gångvägen en tydlig gräns mellan kvarters-
mark och natur eller park. Där rörelse inte är lika motiverad tas mötet omhand genom 
att användningen tydligt markeras i form av uteplatser på upphöjda trädäck eller 
häckar som skapar en tydlig gräns till omgivningen.

Etappindelning

En stegvis utveckling är möjlig och kopplas på ett logiskt sätt till parkeringsstrategin. 

I ett första steg byggs kvarteren kring torget samt med huvudgatan österut, torget 
och den östra förskolan. Genom att dessa centrala kvarter har huvuddelen av de 
fasta parkeringsplatserna kan ett P-tal på omkring 1 uppnås i fas 1, utan att något 
separat P-hus behöver komma till.

I steg 2 byggs nytt P-hus samt kvarvarande kvarter i den östra delen av planen, det 
vill säga ängskvarteren och skogskvarteren norr om torget.

I steg 3 byggs nytt P-hus samt skogskvarteren i norr och väster. 

På lång sikt finns ytterligare utvecklingsmöjligheter om behovet av parkeringsplatser 
minskas. P-husen kan då demonteras och utvecklas till bostäder eller bevaras för att 
husera andra verksamheter.

Illustrationsplan skala 1:2000 (A0)
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Inspiration biotopsafari
Stranden, skogen och parken erbjuder fantastiska möjligheter till rekreation men också lärande och anknytning 
till naturen. Vi föreslår att skapa ett pärlband av platser längs stranden och genom skogen, med pedagogiska 
och intresseväckande små och stora paviljonger och byggda objekt med koppling till platsens ekologiska kret-
slopp. De kan sammanfattas i fyra skalnivåer: Byggnader som inspireras av hällmarkstallskogens stora sten-
block, mindre paviljonger som skydd för insyn eller väder inspirerade av vassens vertikalitet, lekfulla skulpturer 
inspirerade av djuren som bor i skogen samt skyltar med pedagogisk information som återkommer vid små 
biotopnoder längs med vägen.

“Magasinen” är effektiva men småskaliga 
punkthus i 3-4 våningar med centralt trapphus. 
Magasinen placeras huvudsakligen längs med gatorna och 
bygger ryggraden längs boulevarden. Där kvarteren angörs från gatan 
dras bottenvåningen in och ger möjlighet till parkeringsplatser under tak.

“Flygelmagasinen“ är 
uppbrutna punkthus i 3-4 
plan i vinkel med centralt trapphus. 
Lägenheterna har egen uteplats i 
bottenvåning och några unika etagelägenheter 
med stor terrass på översta planet. 

“Skogsstugorna” kan beskrivas som dubbla parhus bestående av 4 bostäder i 
2,5 plan med egen entré, takterrass och uteplats. 

Gläntorna
Öppna skogskvarter

I nya gläntor i skogen placeras varsamt solitära byggnader i olika skala. Låga fler-
familjshus kantar gatan medan stadsvillor vänder sig mot skogen. Tillsammans for-
mar de en gemensam gårdsplan där barn som gamla kan mötas. Landskapets in-
spiration hämtas från den solbelysta skogsgläntan, där blommande träd och buskar 
tar plats, med skogens vilda karaktär som fond. Bostäder i bottenvåning ges egna 
uteplatser, företrädesvis trädäck som skapar en tydlig gränsdragning mellan det pri-
vata och det delade. Trä och slamfärg skapar karaktär som knyter an till den lokala 
byggnadstraditionen, tillsammans med tak i plåt eller tegel. Idén är att erbjuda en 
palett av olika hustyper, som ger strukturen relativt stor flexibilitet om nya förutsät-
tningar dyker upp:

- Magasinen: Låga och kompakta flerfamiljshus med centralt trapphus, effektiva 
lägenheter och god kontakt med utemiljön. Genom en indragen bottenvåning på gav-
eln kan även ges utrymme för bilpool under tak, förslagsvis i lägen nära infart från 
gata.

- Flygelmagasinen: Samma volym kan förskjutas till ett vinklat hus, för att ta upp ter-
räng eller skapa fler rumsligheter och nischer i gårdsmiljön. Genom att också skapa 
förskjutning i höjdled ges här potential för unika lägenheter med egen takterrass.

- Skogsstugorna: En typ av dubbelt parhus eller stadsvillor med fyra bostäder i 2,5 
plan, egen uteplats och takterrass. Här ges utrymme för lite större bostäder vilket 
ökar den sociala blandningen.

Kvarteren angörs mycket effektivt genom direkt anslutning från huvudgatan till deln-
ings-hubbarna som placeras direkt vid infarten. Det minskar också behovet av paral-
lella gatunät på allmän plats med minskad offentlig investering som följd.

“Gläntorna” erbjuder ett boende med tallarna inpå knuten och en social gårdsplan med plats för samvaro, lekmiljöer och  grönska. “Magasinen” med lägenheter och “Skogsstugorna” av radhustyp i en öppen struktur bildar en bullerby i skogen. 
Gårdsplanen kan nyttjas för angöring men fredas från vardagligt nyttjande genom att fasta bilpoolsplatser placeras i p-hubbar vid infartsgatorna. Skissen visar en principidé med stor flexibilitet och variationsmöjlighet.

Planutsnitt skala 1:500 visar gårdsplanen i gläntan och mötet med skogen.

Från gläntorna i skogskvarteren har både boende och besökare direkt access till hällmarkstallskogen, en spännande och upplevelserik miljö! Uteplatser utformas som trädäck för att tydliggöra gränser och tillhörighet.

Skogen och stranden
En biotopsafari

Mellan kvarteren föreslås naturentréer som gröna kilar till skogen, också de med 
sociala funktioner, vi vill skapa en tydlig men ändå mjuk och lekfull gräns mellan 
naturen och bebyggelsen. Naturentrén får en pedagogisk funktion genom skyltning 
och lekfulla installationer som leder besökaren vidare längs skogsstigen som blir en 
slingrande serpentin längs vilken olika sociala funktioner samlas - skogslek, platser 
för träning, “biotopnoder” för naturpedagogik med mera.

Genom skogen leder stigarna oss vidare till stranden, där en enkel strandpromenad 
föreslås för att binda samman ett flertal funktioner och öka tillgängligheten till vat-
tnet. Promenaden anläggs företrädesvis som en grusstig i skogskanten, med undan-
tag för sanka partier där trädäck eller spänger kan knyta an till den fina spången som 
redan är byggd.

Stranden och skogen närmast den har en charm med sin naturprägel, vilket kan kom-
plettera hamnen och stranden vid den relativt tätbebyggda Zakrisdalsudden i söder. 
Vårt förslag visar på en komplettering på naturens villkor, en enklare upprustning av 
den lilla småbåtshamnen i form av nya trädäck på de befintliga stenpirarna. Längs 
med stranden föreslås vidare en familj av “naturpaviljonger” som kan ses som en 
idébank som relativ flexibelt kan placeras i landskapet, så länge det sker med en var-
samhet. Inspiration hämtas från den omgivande naturen, men omtolkas här i form 
av objekt i fyra skalnivåer: 

- Byggnader som inspireras av hällmarkstallskogens stora stenblock, exempelvis 
bastu eller cafébyggnad.
- Mindre paviljonger som skydd för insyn eller väder inspirerade av vassens verti-
kalitet, exempelvis omklädningshytter och kajakförvaring försiktigt inpassade som 
vass-ruggar i strandkanten.
- Lekfulla skulpturer inspirerade av djuren som bor i skogen, nyckelarter i uppskalad 
version! Exempelvis taggsvamp att gömma sig under, vattensalamander att klättra 
på eller en stor fladdermus att gömma sig under.
- Skyltar med pedagogisk information som återkommer vid små biotopnoder längs 
med vägen. Skyltningen blir särskilt viktig vid naturentréerna

Sektion A: Skogskvarteren. Smala kvarter med två tydliga sidor: gårdssidan som flikar in i skogen och den mer markerade fasaden mot huvudgatan. Mellan husen 
utgör gårdsplanen det samlande rummet. Skala 1:400 (A0)
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“Terrassladorna” lokaliseras kring 
torg och längs huvudgata och består 
av lameller i 4-6 våningar med utdragen 
bottenvåning som möjliggör för både parkering (17m) 
och smalare lokaler alternativt bostäder (8m) mot gatan. I 
översta våningen ges möjlighet till lägenheter i etage. 

“Ängshusen” är radhus i 2 plan med balkong och liten trädgård på båda sidor, en 
mot gårdsgata och en mot innergård.

“Ladorna” är lameller i 3-5 våningar som 
lokaliseras längs med huvudgata och lokalgator, 

med bostäder med egen uteplats i bottenvåning och 
etagelägenheter i de övre planen.

“Ängskvarteren” erbjuder ett boende med trädgårdskaraktär och odlingsmöjligheter, med många sociala kvaliteter i parken alldeles intill. “Ladorna” med lägenheter och “Ängshusen” av radhustyp skapar gemytliga och småskaliga gårdsgator som 
fungerar som vardagsrum för de boende. Parkering löses i de förlängda bottenvåningarna längs med huvudgatan. Skissen visar en principidé med stor flexibilitet och variationsmöjlighet.

Planutsnitt skala 1:500 visar gårdsgatan mellan radhuset och mötet med 
parken.

Sektion 3: Suterrängkvarteret i öster. Ett undantag med större lutning hanteras med en dubbel parkeringsvåning i suterräng. Skala 1:400 (A0)
Fågelvy kulturparken och ängskvarteren: bostäderna möter parken i en mjuk skala med radhus, växthus och häckar.

Ängskvarterens gårdsgator kantas av häckar och ompysslade täppor framför husen. Här finns utrymme för både småbarnslekplats och fruktträd.

Ängskvarteren
Radhus och trädgårdar

På den före detta åkermarken föreslås en typ av trädgårdsstad med en halvöppen 
kvartersstruktur, tydliga gaturum och gemesamma gårdsmiljöer omgärdade av häck-
ar och med plats för odling och fruktträd. Trä, slamfärg och tegel är tongivande och 
även här föreslås ett antal typologier med stor flexibilitet:

- En traditionell lamell-typologi kantar gatan och kombineras till halvslutna kvarter. 
Bottenvåningen föreslås vara förhöjd för att ge möjlighet till flexibel användning, 
med möjliga lokallägen eller gemensamhetsutrymmen mot huvudgatan och torget.

- Lamellerna i de mest centrala delarna kompletteras med en utökad bottenvåning 
som ger plats för enkelsidiga lokaler (företrädesvis kommersiella, alternativt mindre 
lägenheter) samt dubbel rad parkering under tak. Detta ger också en rejäl terrass 
som kan användas som gemensam gård alternativt generösa uteplatser till bostäder-
na på plan 2.

- Mot parken föreslås en lägre radhusbebyggelse med egna täppor omgärdade av 
häckar. 

Kulturparken
Pollinatörer och rörelseglädje

Parken byggs på mark med gamla anor, brukad under århundraden. Det är en histor-
isk kulturmiljö där också ny kultur kommer att spira, varför Kulturparken är ett pas-
sande namn. I området kring den före detta gårdsmiljön Grundviken ligger fokus på 
rörelse för både barn och vuxna: ett kluster av lek- sport- och rekreationsmöjligheter 
i form av en rörelselekplats, skate-yta, några mindre bollplaner för exempelvis volley-
boll, grill- och picknickplatser samt flexibla gräsytor för bollspel eller kulturaktiviteter. 
Detta kan bli en nod för besökare som inte bor i området, och kopplas vidare till ak-
tiviteterna vid stranden.

Gångvägen som löper längs med parken skapar en tydlighet i gränsen mellan det 
privata och det publika, och leder rörelserna till ett pärlband av funktioner som plac-
eras längs med stigen. Där lokalgata möter park föreslås blommande humle- och 
fjälrilsträdgårdar i kombination med lekytor för de minsta barnen.

Parken blir en entré till hela Katrineberg och till upplevelserna lägs stranden. Med 
förslaget “Smultronställen vid Vänern” ger vi Karlstad en ny mötesplats och målpunkt!

Sektion B: Skogskvarteren genom huvudgatan till ängskvarteren.  
De friliggande husen uppe på slänten mot skogen trappar ner mot den centrala axeln med mera urban karaktär. Skala 1:400 (A0)
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