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Tävlingsförslag utställda om naturum Kristianstads Vattenrike  
 

    
 
 
Tävlingsförslagen i arkitekttävlingen om naturum Kristianstads Vattenrike är nu 
utställda för alla intresserade. De fyra, mycket olika idéerna om hur byggnaden och 
den anslutande gång- och cykelbron över Helge å ska se ut, kan beskådas på stads-
biblioteket i Kristianstad till och med utgången av mars. Förslagen kan också lad-
das ner från projektets hemsida på www.vattenriket.kristianstad.se. En offentlig 
presentation och genomgång kommer att ske på stadsbiblioteket tisdagen den 20 
mars klockan 18.00 dit alla är välkomna. 
 
Tävlingen arrangeras av Kristianstads kommun i samarbete med Naturvårdsverket 
och Sveriges Arkitekter. Syftet är att ta fram ett högkvalitativt och samtidigt realis-
tiskt förslag till hur byggnaden och bron ska utformas. Av totalt 29 intresserade 
kontor (varav två danska och två norska) har fyra kvalificerade konsultgrupper bju-
dits in för att vara med i tävlingen. De kontor som tävlar är: 

• Arkitektstudio Widjedal Racki Bergerhoff, Stockholm 
• Formverkstaden Söder Arkitekter och konstnärer AB, Stockholm 
• Uulas Arkitekter AB, Kristianstad 
• White Arkitekter AB, Malmö. 
 
En jury som består av representanter från Kristianstads kommun och Naturvårds-
verket kommer tillsammans med två utomstående arkitekter att utse det vinnande 
förslaget. Ordförande i juryn är stadsarkitekt Tomas Theander. Bedömningen av 
förslagen går till genom att väga samman den arkitektoniska gestaltningen, tekniska 
lösningen, funktionaliteten och genomförbarheten (ekonomi och teknik). Förslagen 
är inlämnade anonymt för att garantera att alla bedöms på ett likartat sätt oberoende 
vilket kontor som står bakom. Beslutet kommer att offentliggöras den 29 mars 
2007.  
 
Byggstarten av naturum är planerad till sensommaren 2008 och invigningen i okto-
ber 2009. Projektet är i ett tidigt skede kostnadsberäknat till 50 miljoner kronor 
varav Naturvårdsverket bidrar med 16 miljoner kronor. 
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För mer information kontakta: 
 
Anders Siversson (projektledare)  
tfn 044/0733-135542 
anders.siversson@kristianstad.se 
 
Kristianstads kommun 
Mark- och exploateringsavdelningen 
291 80 Kristianstad 
 
eller 
 
Sven-Erik Magnusson (koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike) 
tfn 044/0733-136480 
sven-erik.magnusson@kristianstad.se 
 
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike 
291 80 Kristianstad 
 
www.vattenriket.kristianstad.se 
 


