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Anders Siversson
tfn 044 – 13 55 42
E-post: anders.siversson@kristianstad.se

Vinnare utsedd i arkitekttävling om naturum Kristianstads
Vattenrike®
Vinnaren av arkitekttävlingen om naturum Kristianstads Vattenrike® är nu utsedd.
Vid sitt möte den 13 mars 2007 valde tävlingsjuryn ut förslaget Rede i vassen, av
Fredrik Petterson, White Arkitekter till vinnare. Juryn rekommenderar förslaget för
fortsatt bearbetning och genomförande. Av totalt 29 arkitektkontor (varav två från
Norge, två från Danmark och två från Tyskland) kvalificerade sig fyra till att delta i
tävlingen som nu är avgjord. Juryn motiverar sitt beslut med följande:
”Rede i vassen är ett projekt där bro och byggnad tillsammans utgör en helhetslösning som
förstärker upplevelsen av Vattenriket utan att störa naturlivet. Byggnaden växer på ett
spännande sätt upp ur vegetationen till ett landmärke. Bro och byggnad placeras i landskapet så att det skapar ute- respektive innerum som är skyddade och som samtidigt har
god kontakt med naturen. Byggnaden har en mycket funktionell flexibel lösning på lokalprogrammet.”

Syftet med tävlingen är att få fram ett högklassigt och realistiskt förslag till utformning av ett naturum och en anslutande gång- och cykelbro till grund för fortsatt projektering och genomförande. Avsikten är att vinnaren av tävlingen ska anlitas för
uppdraget att projektera byggnaden och bron.
Tävlingen arrangeras av Kristianstads kommun. Naturvårdsverket är medfinansiär
och samarbetspartner. Tävlingen genomförs som en formgivningstävling i enlighet
med Lagen om offentlig upphandling och ”Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält”, 1998, i samråd med
Sveriges Arkitekter.
Kristianstads kommun avser att bygga naturum Kristianstads Vattenrike® i samarbete med Naturvårdsverket. Byggstart är planerad till september 2008 och invigning till oktober 2009. Byggnaden är avsedd för utställningar, kafé, utbildningsoch konferenslokaler samt kontorslokaler för Biosfärkontorets administration. Målet är att skapa en port in i Vattenriket. Naturum ska också vara en mötesplats för
aktiviteter för föreningar, företag, forskare, institutioner och andra som är delaktiga
i biosfärarbetet. Lokaliseringen i de stadsnära våtmarkerna vid centrala Kristianstad
är vald bland annat för att skapa största möjliga kontakt mellan staden och Vattenriket. Byggnaden ska anslutas till en ny gång- och cykelbro över Helge å i Nya
Boulevardens förlängning vid Tivolibadet.
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För mer information kontakta:
Anders Siversson (projektledare)
tfn 044/0733-135542
anders.siversson@kristianstad.se
Kommunledningskontoret
eller
Sven-Erik Magnusson (koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike)
tfn 044/0733-136480
sven-erik.magnusson@kristianstad.se
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike
eller
Tomas Theander (juryns ordförande)
Tfn 044/0733-135347
tomas.theander@kristianstad.se
Kommunledningskontoret

Vinnande arkitekt:
White arkitekter AB
Fredrik Pettersson
tfn 040-6609308

Juryns utlåtande i sin helhet kan laddas hem på:
www.arkitekt.se
mer information om projektet finns också på
www.vattenriket.kristianstad.se
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