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Inbjudan och syfte 
Karlstads kommun bjuder in utvalda tävlingsteam att delta i 
arkitekttävling för området Katrineberg i Karlstad. Här ska en ny 
stadsdel växa fram. 
Tävlingen syftar till få fram högkvalitativa och innovativa 
strukturplaneförslag till hur området kan utvecklas. 
Kommunen efterlyser idéer för stadsbyggnadskoncept där till 
exempel kvartersformer, terränganpassning, förhållningssätt till 
närliggande natur, boendeformer, parkeringslösningar, utveckling av 
parkmiljöer med dagvattenfunktion, utformning av gator och torg 
belyses. 
Resultatet av tävlingen ska kunna ligga till grund för 
detaljplaneläggning. 
Efter genomförd tävling är beställarens intention att upphandla den 
konsult som presenterar den bästa helhetslösningen för att i 
samverkan med kommunen ta fram ett bearbetat underlag till 
detaljplan. 
Karlstads kommun äger marken inom tävlingsområdet. Marken 
kommer senare under planprocessen att markanvisas. 

 
Följande målsättningar för området Katrineberg finns 
dokumenterade: 

• Den nya stadsdelen ska innehålla sammanhållen 
bostadsbebyggelse i en mänsklig skala. 

• Stadsdelen ska innehålla förskolor som motsvarar 
behovet för invånarna i stadsdelen. 

• Stadsdelen ska innehålla en stadsdelspark som även 
utgör ett besöksmål för Karlstadsborna. Parken ska 
innehålla flera funktioner som lek, rekreation och 
dagvattenfördröjning. 

• Stadsdelen ska ha ett sammanhängande gatunät med 
goda kopplingar till omgivande stadsdelar. 

• Snabbuss ska trafikera stadsdelen. Hållplats ska finnas 
centralt placerad. 

• Vänerstranden ska tillgängliggöras för allmänheten och 
mötesplatser vid Vänern möjliggöras. 

• Naturen ska tillgängliggöras som en boendekvalitet. 

• Det ska vara lätt att leva hållbart i stadsdelen. 

• Stadsdelen ska innehålla olika typer av boendeformer.
 
 

 
 
 
 



Tävlingsprogram 
Projekttävling för Katrineberg i Karlstad 

                                          

 
 

4  

 
 

Tävlingsuppgiften 

Beskrivning av tävlingsuppgiften 
Tävlingsuppgiften är att upprätta ett förslag till en långsiktigt hållbar 
struktur och gestaltning av den nya stadsdelen Katrineberg.  
Området ska upplevas attraktivt och trivsamt med en egen identitet.  
I uppgiften ingår att: 
 
 Analysera platsen och, utifrån planprogrammet, ge förslag till 

en sammanhängande bebyggelsestruktur som är väl 
integrerad med sin omgivning och som ger plats för ca 1500 
nya bostäder. 

 Ge förslag till koncept för områdets övergripande karaktär. 
 Redovisa idéer för bebyggelsens utformning och innehåll 

med olika typer av boendeformer och andra funktioner. 
 Föreslå kvartersindelningar som är attraktiva att markanvisa 

samt en möjlig etappordning.  
 Ge förslag till gestaltning av gator/gaturum. 
 På en översiktlig nivå gestalta en torgbildning med 

hållplatsläge för snabbuss. 
 Utforma området så att goda förutsättningar skapas för att ge 

möjlighet att leva ett liv utan bil samt redovisa 
principlösningar för parkering. 

 
 

 
 
 
 
 Ge förslag till hur bebyggelsen kan anpassas till, och möta 

befintlig terräng där den är som mest kuperad. 
 Ge förslag till hur bostadsmark och natur/parkmark kan 

mötas och hur gränserna kan tydliggöras. Detta är särskilt 
viktigt där bostadskvarter angränsar mot en nyckelbiotop. 

 Redovisa idéer för hur bebyggelsestrukturen och 
gestaltningen kan främja en hållbar livsstil gällande t.ex. 
transporter, delning av varor och tjänster, energi, odling etc. 

 Föreslå en översiktlig gestaltning av strandzonen med 
strandskyddet och naturvärdena i beaktande.  

 Ge förslag på en övergripande gestaltning av en stadsdelspark 
som ska innehålla flera funktioner som lek, rekreation och 
dagvattenfördröjning. Innovativa lösningar där lekmiljöer 
sammanflätas med landskapet efterfrågas. 

 Visa hänsyn till barnperspektivet i stadsdelen ur olika aspekter och ge 
utrymme för två förskoletomter på 8000 kvm vardera. 

 Ge förslag till hur området mellan Bergviks handelsområde 
och centrala Katrineberg kan användas och utformas för att 
skapa en trygg miljö. 

 Ta tillvara de kulturhistoriska lämningarna i området så att 
de bidrar till områdets karaktär och identitet. 
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Tävlingsområdet 
Bilden nedan visar det aktuella tävlingsområdet. Det är detta område som kommer bedömas av juryn. Delar av området har höga 
naturvärden och måste lämnas orörda. 

 

    Tävlingsområdet. 
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 Förutsättningar 
Planprogram för Katrineberg 

För att sätta ramarna för utvecklingen i Katrineberg har ett 
planprogram tagits fram för området. Programmet godkändes av 
stadsbyggnadsnämnden i oktober 2021 och beskriver framtida 
markanvändning inom området. Katrineberg är en del av Karlstads 
”västkust” och har länge varit utpekat i kommunens översiktsplan 
och fördjupad översiktsplan som ett stadsutvecklingsområde. 
Planprogrammet sammanfattas nedan men finns även bifogat att 
läsa i sin helhet. 
   
Tidigare markanvändning 
Under 1800-talet blev det möjligt för stadens förmögna borgare att 
köpa större markområden för jordbruk. Inom området uppfördes då 
gården Grundviken under 1800-talet och landeriet Katrineberg år 
1857. Under 1930-talet styckades tomter av från gården Katrineberg 
för att användas som sommarstugetomter.  
 
Under andra världskriget byggdes en ammunitionsfabrik på 
Zakrisdal, sydost om planområdet. I samband med det revs gårdarna 
Grundviken och Katrineberg samt sommarstugorna, efter ett beslut 
som innebar att en skyddszon skulle tas upp i anslutning till 
ammunitionsfabriken. Pirar för småbåtar anlades vid Vänern för 
arbetarna i ammunitionsfabriken. Dessa pirar finns fortfarande kvar. 
Även motionsspår anlades för arbetarna. Länge var området stängt 
för allmänheten och stängsel mot området finns fortfarande mot 
Zakrisdalsområdet i öster. 
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Platsen idag 
Idag består området till stor del av skog där stora delar har höga 
naturvärden. En bäck, Grundviksbäcken, rinner genom området från  
Ullebergsleden mot Vänern. Marken runt bäcken består av öppen 
mark samt igenväxande åkermark. Vid platsen där gården 
Grundviken legat finns rester av trädgården, i form av 
trädgårdsväxter och fruktträd. Det finns stigar och rester av 
motionsspår i området och det nyttjas som rekreationsområde, 
framför allt av de boende i närheten. Området är dock 
svårtillgängligt för allmänheten att nyttja även om kommunen har 
gjort vissa åtgärder i form av att anlägga spänger mellan Zakrisdals 
villaområde i söder och Katrineberg. Vid Vänern ligger två små 
övergivna stugor och ett par pirar för fritidsbåtar. 
 
Inom tävlingsområdet finns idag inga gator och ingen trafik utan 
enbart enklare gångvägar och stigar. I närområdet finns begränsade 
möjligheter att röra sig som gående och cyklist då vägnätet utgörs 
av vägar och leder anpassade för biltrafik och då flera av de 
omgivande verksamheterna är storskaliga och slutna. 
Ingen kollektivtrafik angör i dagsläget programområdet. 

 
Stadsbildsanalys 
En stadsbildsanalys har gjorts för området, vilken resulterade i 
några åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra för ett framtida 
attraktivt bostadsområde i Katrineberg. Detta är: 
 
• Utveckla ett trafiksäkert, lättorienterat och tydligt trafiknät 

som ansluter till intilliggande bostadsområden, arbetsplatser, 
service och andra målpunkter. Åtgärder både inom och 
utanför programområdet är nödvändiga. 
 

 
 
• Utveckla en strandpromenad som förbinder bostadsområdena Bergvik, 

Katrineberg och Zakrisdal. 
• Utveckla lättillgängliga platser nära vattnet för bad, möten och aktivitet. 
• Skapa nya kvalitativa urbana platser (park och torg) för möten och 

vistelse. 
• Ge plats för gående och cyklister i gatunätet. 
• Förbered för snabbusstråk. 
• Bostadsbebyggelsen ska utgöra ett sammanhängande stadsområde med 

gaturum som kantas av bebyggelse och entréer mot gatan. 
• Bevara naturområden med höga natur- och rekreationsvärden och gör dem 

lättillgängliga för de boende i närheten, förskolor och allmänheten. Skapa 
tydliga naturentréer. 

• Utforma bostadskvarter med tydliga gränser mellan offentligt och privat, 
till exempel mellan bebyggd miljö och ingångar till naturen. 

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

 

  
Befintlig småbåtshamn.   Ladugårdslämning.               
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Övergripande ny struktur 
I planprogrammet föreslås en övergripande struktur för stadsdelen 
Katrineberg som bygger på två tydliga huvudstråk med kopplingar 
till Bergviks handelsområde i norr, det nya stadsutvecklingsområdet 
Zakrisdal i söder och Ullebergsleden och Gräsdalen i öster. Stråken 
ska kantas av sammanhållen bebyggelse och fungera bra för både 
gående, cyklister, bussresenärer och personbilar.  
 
Bebyggelse 

Bebyggelsen kan variera i skala mellan två och sex våningar. 
Bebyggelse och gaturum ska eftersträva en mänsklig skala där täthet 
uppnås utan fristående höghus. Inom vissa områden behöver 
nivåskillnader hanteras. I dessa fall ska det särskilt studeras hur 
nivåskillnaden kan tas upp inom kvarteret för att undvika mycket 
sprängning, bergsskärningar och slänter mot allmän plats. Inom de 
privata gårdarna ska det också finnas plats för grönska av 
varierande karaktär så de kan bidra till den biologiska mångfalden i 
området. 
 
Förskolor 
Två kvarter avses avsättas för förskoleverksamheter med tomter på 
cirka 8000 kvadratmeter vardera. Förskolebyggnaderna föreslås 
uppföras i två våningar för att hushålla med marken och spara 
gårdsutrymme för lek och är i programmet avsatta längs med varsitt 
huvudstråk. 
 

 

 
 
 

 

Hållbart resande 

För att främja ett hållbart resande ska gator gestaltas för att främja gående, 
cyklister och kollektivtrafik. Det nord-sydliga stråket förbereds för att trafikeras 
av snabbuss (Karlstadsstråket). Hållplatsläge för snabbussen föreslås placeras 
centralt inom stadsdelen.  

Hur ett hållbart resande och en hållbar livsstil kan möjliggöras ska studeras vidare 
i tävlingsförslagen.  

Övergripande trafiknät. 
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Grönstruktur 
Alla nyckelbiotoper inom området avses bevaras och ligger inom 
föreslagen naturmark i programmet. 
Två gröna stråk är utpekade som särskilt viktiga i området. Det ena 
är mellan skogsområdet på Månsberget (norrut) och skogen inom 
Katrineberg i väster och det andra mellan Månsberget och 
stadsdelsparken.  
Det gröna stråket västerut är även av betydelse för fladdermöss 
varför utformningen av denna passage behöver anpassas för att inte 
störa fladdermössen. Utöver det ca 50 breda naturområdet behöver 
anpassningar av t.ex. belysning och vegetation göras inom 
intilliggande kvartersmark så att ett totalt cirka 100 meter brett stråk 
kan åstadkommas som är fritt från ljusföroreningar med mera som 
kan störa fladdermössen. 
 
Utveckling av friluftslivet och Vänerns strand 
Stora delar av området ligger inom det utökade strandskyddet på 
300 meter från Vänerns strand och här finns höga natur- och 
friluftsvärden. Det finns idag inte så många ställen längs med 
Karlstads västra strandkanter som är tillgängliga för allmänheten, 
men här är ett område som skulle kunna utvecklas mer för att stärka 
allmänhetens tillgång till strand, vatten och friluftsliv. Inom 
området finns också nyckelbiotoper som inte ska bebyggas. 
Däremot kan åtgärder för att förstärka rekreationsvärdena göras 
inom vissa delar.  
 
 

 
 

 

Ny stadsdelspark 
En stadsdelspark föreslås inom Katrineberg. Parken har en nyckelroll i att knyta 
samman Vänern med bostadsbebyggelsen och ska fungera som en stadsdelspark 
för både Katrineberg och omgivande stadsdelar. Den ska utformas på ett sätt så 
att den blir en naturlig mötesplats mellan Katrineberg och det framtida 
bostadsområdet inom Zakrisdals verksamhetsområde. Parken ska innehålla ytor 
för spontanidrott, lek och dagvattendammar.  
 
Dagvatten 
Dagvattnet ska som idag avledas till Grundviksbäcken. Dagvattnet ska fördröjas 
innan det når bäcken. Öppna och tröga dagvattenlösningar ska eftersträvas så att 
ingen risk för erosion uppstår i Grundviksbäcken. Meandrande diken och 
vatteninslag kan även utformas så att estetiska och pedagogiska mervärden 
skapas. Dock har Grundviksbäcken i sig föroreningsproblem och är ej lämplig 
för lek och rekreation. Uppskattad volym dagvatten att fördröja med anledning 
av nya hårdgjorda bostadskvarter är ca 740 m3. 

  

 
Spänger genom våtmarksområdet.      Promenadstig genom områdets mer öppna delar. 
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Angränsande planer och projekt 
Detaljplan för handelsområde 

Mot norr ansluter tävlingsområdet till handelsområdet Bergvik. Här 
finns en nyligen antagen detaljplan som möjliggör för mer handel 
även på Månsberget (brunmarkerat på kartan).  
 
Detaljplan för nya bostäder 

För Zakrisdals verksamhetsområde sydost om tävlingsområdet pågår 
detaljplanläggning i syfte att ersätta verksamheter med 
bostadsbebyggelse (gulmarkerat på kartan). Detta innebär att 
stängslet mot Katrineberg på sikt tas bort och att gator kan öppnas för 
allmän trafik och förlängas in och genom programområdet. 
 
Detaljplan för trafikåtgärder 

Tävlingsområdet angränsar i nordost mot vägen Ullebergsleden. Där 
har en detaljplan nyss vunnit laga kraft (rosamarkerat på kartan) som 
möjliggör en ny cirkulationsplats. Från denna cirkulationsplats är det 
möjligt att ansluta programområdet. Planen möjliggör även för en 
gång- och cykelväg parallellt med Ullebergsleden samt för en gång- 
och cykelpassage i form av en tunnel under Ullebergsleden, i höjd 
med anslutningen till Katrineberg.  
 
Gång- och cykelbana planeras även längs med Ullebergsleden från 
rondellen mot både Bergvik i norr och Skoghallsvägen i söder så ett 
sammanhängande gc-nät skapas. Gång- och cykelbanan planeras 
även fortsätta över älven via den planerade Kartbergsbron till den 
planerade nya stadsdelen Jakobsberg. 

 

 
Översiktskarta över tävlingsområdet med angränsande planer markerade. 
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Karlstads vision  
Tävlingsprogrammet är till stor del baserat på planprogrammet för 
Katrineberg, kommunens översiktsplan och kommunens 
övergripande vision, ”Ett bättre liv i solstaden”. Karlstads kommuns 
vision talar om vart vi ska färdas tillsammans och ger en bild av vår 
framtid. Den beskriver varför Karlstads kommun måste skapa en 
lockande livsmiljö samtidigt som vi växer och utvecklas. Ett bättre 
liv i solstaden syftar till att livet ska vara bättre i Karlstad oavsett i 
vilket skede i livet du befinner dig och det handlar om alla slags liv; 
näringsliv, arbetsliv, studentliv, familjeliv, nöjesliv, friluftsliv, 
pensionärsliv, stads- och lantliv.  
Visionen beskriver att karlstadsborna ska ha ett tryggt vardagsliv med 
närhet till arbete, fritid, vatten och grönska. Det ska vara enkelt att ta 
sig mellan jobb, skola och bostad på ett hållbart sätt.  
Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Med miljön i 
fokus bidrar vi till en positiv livsmiljö som märks i olika 
sammanhang. Vi ligger långt framme och är innovativa för att 
stimulera en hållbar utveckling. Vi erbjuder gröna oaser och tillgång 
till vattennära upplevelser på både Klarälven och Vänern.  
Utöver kommunens vision, finns det i kommunens översiktsplan 
(samråd 2021) några olika planeringsmål som ska avspeglas i all 
kommunal planering i staden. 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

Planeringsmål 1: Ge plats för fler Karlstadbor och företag – vi vill växa och 
vi växer! 

De senaste åren har Karlstad vuxit med mellan 900-1400 nya invånare per år. I 
takt med att Karlstad växer behöver kommunen ge plats för både fler bostäder 
och fler arbetsplatser i olika former. I takt med att kommunen vuxit i antal 
invånare har även antalet företag och verksamheter blivit allt fler. Kommunen 
har i tidigare planering inte tagit höjd för denna snabba tillväxt vilket har lett till 
en brist på mark för främst verksamheter men även bostäder. För att fortsätta 
vara regionens motor kvarstår det politiska målet om en tillväxt på minst 1 % per 
år. Samtidigt måste det finnas tillräckligt med kvalitativa friytor för lek, 
rekreation och friluftsliv när antalet invånare ökar. 
För Katrineberg innebär det att vi ger plats för cirka 1500 nya bostäder i ett 
attraktivt läge med cykelavstånd till centrum med närhet till såväl parker, strand 
och bad, service, butiker, skolor, förskolor, kollektivtrafik med mera. Stadsdelen 
ska erbjuda olika boendeformer som på ett bra sätt kompletterar dagens 
bostadsutbud. 
 
Planeringsmål 2: Karlstad ska leva i balans med klimatet!  

En av Karlstads största utmaningar är att utveckla en stad och landsbygd som 
minimerar dess negativa påverkan på klimatet. Karlstad behöver därför hitta sätt 
att bygga klimatsmart. De största klimatutmaningarna - konsumtion och 
transporter - behöver kopplas till kommunens fysiska planering. Byggande i 
kollektivtrafiknära lägen och på avstånd där det är möjligt att gå och cykla till 
jobb, skola, vardagsbehov och fritidsaktiviteter, behöver prioriteras före andra 
behov. Målet är en klimatsmart kommun där det är enkelt att göra klimatsmarta  
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val. Bättre hushållning med marken, mer hållbara transportval och ett 
större fokus på ekosystemtjänster bidrar till att det är lättare att 
snabba upp samhällsomställningen för att minska Karlstads negativa 
klimatpåverkan.   
För Katrineberg innebär det att stadsdelen ska ha en hållbar struktur 
som kan anpassas till framtida utmaningar. Det ska vara lätt att ta sig 
till och från målpunkter i vardagen utan att använda bilen. Det innebär 
också att de områden som har högst naturvärden ska sparas och att 
olika ekosystemtjänster ska stärkas inom både park, natur- och 
kvartersmark. Det ska finnas en hållbar dagvattenhantering, 
avfallslösning och olika delningstjänster ska främjas.  
 

Planeringsmål 3: Bygg för att minimera trafikarbetet  
För att minimera trafikarbetet för persontrafiken handlar det om att 
skapa trygga strukturer som stimulerar fler att gå och cykla framför 
allt inom stadsområdet. Det handlar också om att skapa ett attraktivt 
kollektivtrafiksystem med välplanerade bytespunkter som stimulerar 
arbetspendling med hållbara färdmedel och gynnar tåget eller 
bussen som resval för längre resor. Täta och blandade 
bebyggelsestrukturer med närhet till service och andra funktioner 
från bostaden är en viktig del för att minska resbehoven. 

 
För Katrineberg innebär det att binda samman gång- och cykelvägar 
med befintliga i ett välfungerande nät. Det ska finnas ett snabbusstråk 
genom området med busshållplatser nära bostaden. Det ska finnas 
nära och trygga vägar till målpunkter så som förskolorna, lekparker, 
handelsområdet Bergvik med mera för gående och cyklister. Det ska 
vara lättare att gå eller cykla än att ta bilen.  
 
 

 
Planeringsmål 4: Utveckla stad och landsbygd i samverkan så de stärker 
varandra 
Stadens tillväxt stödjer landsbygden på samma sätt som en stark landsbygd stödjer en 
välmående stad.  
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Tävlingstekniska bestämmelser 
Arrangör 
Karlstads kommun är arrangör för tävlingen.  
 

Tävlingens form 
Tävlingen är en inbjuden projekttävling i ett steg och har 
föregåtts av en öppen prekvalificering där max tre tävlande lag 
valts ut.  
 

Sekretess 
Upphandling av lag och genomförandet av tävlingen sker i enlighet 
med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), vilket innebär att 
utvalda tävlande inte offentliggörs förrän resultatet av tävlingen 
publiceras. 
 

Deltagarrätt 
Endast de lag som valts ut från föregående prekvalificering har rätt 
att delta i tävlingen. 
 

Tävlingsspråk 
Tävlingsförslagen ska redovisas på svenska. 
 
 

Jury 
Tävlingsförslagen kommer bedömas av en jury bestående av följande 
tjänstepersoner från Karlstads kommun: 

• Henrik Sjöberg, stadsarkitekt 

• Jonas Zetterberg, planchef 

• Anna Pettersson, planeringsarkitekt 

• Mathilda Rusman, projektledare 

• Ann Johansson, kommunekolog 

• Louise Thyberg, landskapsarkitekt 

• Karl Borgstrand, trafikplanerare 
Juryn äger rätt att bjuda in ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare. 
Projektledare är Mathilda Rusman, Karlstads kommun. 
Juryns sekreterare är Mathilda Rusman Karlstads kommun. 
 

Kontaktperson 
Kontaktperson för tävlingen är Per Werling, upphandlingskonsult.  
Tel: 08-501 190 22  
E-post: per@e-avrop.com   
Alla kontakter om tävlingen sker genom kontaktpersonen. Tävlande får inte ta 
kontakt med juryledamot eller annan anställd inom berörda organisationer 
avseende tävlingen. Kontaktpersonen säkerställer att sekretessen avseende 
tävlingsförslagen inte bryts förrän juryn har meddelat sitt beslut. 
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Programhandlingar 
Programhandlingarna består av: 
Detta tävlingsprogram daterat 2022-05-04 samt dessa bilagor: 

1. Planprogram för Katrineberg  
2. Miljökonsekvensbeskrivning, Katrineberg 
3. Grundkarta med planavgränsningar (dwg) 
4. Ritningar (dwg) anslutande vägprojekt 
5. Kartunderlag nyckelbiotoper (dwg) 
6. Parkeringsnorm 
7. Digital 3D-modell 
8. Ortofoto 
9. Snedbilder (levereras v. 22) 
10. Arkitektur Karlstad 

Tävlingsstart, startmöte 
Tävlingen startar i och med att tävlingsprogrammet skickas ut. 
Tävlingsdeltagarna bjuds in till separata startmöten med arrangören, vilka 
äger rum vecka 19. Startmötena dokumenteras och delges alla tävlande.  

 

Tävlingsfrågor 
Eventuella frågor under tävlingens gång ställs via e-avrop, sista dag för 
frågor är den 10 juni 2022. Kontaktpersonen handhar alla frågor och ser 
till att samtliga frågor och svar avidentifieras och delges samtliga tävlande. 

 
 

 

Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslaget ska lämnas in elektroniskt via e-avrop i form av  
pdf-filer i dels högupplöst form, dels i webb-format. Det ska vara  
möjligt att skriva ut förslaget som inlämnat i form av A0-planscher, i 
läsbart format i A3. Samtliga handlingar ska vara försedda med förslagets 
motto i nedre högra hörnet av handlingarna. Ingen information om 
förslagsställaren ska finnas med i inlämnat material för att säkerställa 
sekretessen.  
Omfattningen får vara högst 4 stycken A0-planscher, dessa numreras 1-4. 
Därutöver inlämnas en digital 3D-modell baserad på kommunens digitala 
modellen. Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från 
bedömningen. 
 

Inlämning 

Tävlingsförslaget ska vara inlämnat via e-avrop senast 19 augusti 2022.  
 

Tävlingsarvode 
Varje tävlande ersätts med 200 000 SEK, exklusive moms, 
efter korrekt inlämnat och av juryn godkänt förslag. Arvodet 
utbetalas mot faktura så snart juryn godkänt tävlingsförslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tävlingsprogram 
Projekttävling för Katrineberg i Karlstad 

                                          

 
 

15  

 

Redovisning/innehåll  
Tävlingsförslaget ska innehålla följande: 
• Illustrationsplan över hela området i skala 1:2000. 
• Relevanta utsnitt i plan på i valfri skala. 
• Sektion som visar möten mellan bebyggelse och gaturum samt 

bebyggelse och naturmark där marken är som mest kuperad. 
• Illustration i form av snedbild som redovisar förslaget med 

omgivning. 
• Beskrivning av koncept och analys bakom förslaget. 
• Digital 3D-modell över området baserad på den digitala modellen 

som tillhandahålls i tävlingshandlingarna. 
• Perspektiv i ögonhöjd från relevanta platser i förslaget. 
• Redovisning av innehåll inom stadsutvecklingsområdet så som typ 

av bostäder, handel, verksamhet, kontor med mera. Ungefärligt antal 
bostäder ska anges. 

• Beskrivning av hur området kan utvecklas i etapper och över tid.  
 

Bedömning/utställning  
Juryn kommer att besluta om vinnande förslag senast den 16 september. 
Vinnande arkitektförslag kommer att tillkännages efter nödvändiga 
politiska beslut senast den 31 oktober. 
 
Bedömningskriterier 
Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av förslagen utifrån 
följande kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och 
önskemål som ställts i programmet. 
 
 

 
Arkitektonisk gestaltning 
Hur väl förslaget: 
• Bildar en integrerad del med omgivningen och där bebyggelse, 

gatunät och grönområden upplevs som sammanhängande. 
• Förmår skapa ett välfungerande möte mellan bebyggelse och 

naturområden/parkmark.   
• Bildar en trivsam och attraktiv stadsdel med tydlig karaktär och 

identitet. 
 

Hållbarhet - social, ekologisk och ekonomisk 
Hur väl förslaget: 
• Redovisar attraktiva mötesplatser och offentliga rum som bjuder in 

till sociala aktiviteter för en bred målgrupp. 
• Förmår skapa en inkluderande, trygg och tillgänglig miljö. 
• Skapar en god miljö för barn. 
• Skapar goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 
• Redovisar parkeringslösningar för en hållbar framtid. 
• På ett innovativt och attraktivt sätt integrerar stadsmässig grönska i 

den övergripande gestaltningen. 
• Ger förutsättningar för en robust struktur som underlättar för 

möten, orienterbarhet och rörelse. 
• Sparar och utvecklar natur- och parkområden. 

 
Utvecklingsbarhet och genomförbarhet 

• Att tävlingsförslaget har potential att möta framtida förändringar.  
• Att kvartersmark i förslaget har en god avstyckningsbarhet och 

säljbarhet och ger förutsättningar för en hållbar 
exploateringsekonomi.  

• Förslaget ska vara realiserbart ur ett långsiktigt drift och 
förvaltningsperspektivt. 
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Resultat 
Juryn kommer rangordna tävlingsförslagen med motivering i 
ett undertecknat protokoll. 
 

Publicering 

Resultatet och tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras i samband 
med juryns beslut. Arrangören avser att publicera resultatet och hela eller 
delar av förslagen i olika sammanhang och via olika medier. All publicering 
efter anonymitetens brytande kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn, innan dess med förslagets motto. 

 

Ägande-, upphovs- och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
tävlingsförslagen. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och 
behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt nyttjande av 
förslag helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uppdrag efter tävling 
Beställarens intention är att efter genomförd tävling avtalsförhandla med 
vinnande arkitektteam om fortsatt uppdrag. Det fortsatta uppdraget 
innebär att i samverkan med kommunen ta fram ett bearbetat underlag till 
detaljplan utan ytterligare annonsering av uppdraget. Som en garanti för 
fortsatt uppdrag tecknas avtal mellan Karlstads kommun och vinnande 
arkitektteam. 
 



Stadsbyggnadsförvaltningen, Karlstads kommun, 651 84 Karlstad, 
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