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Sammanfattning
Barbackaområdet är ett av de mest attraktiva utvecklingsområdena i Kristianstad genom
sitt centrala läge och sin närhet till Stationen, Tivoliparken och Biosfärområde Kristianstad
vattenrike. Samtidigt finns en rad utmaningar som måste lösas där översvämningsskydd,
natur- och kulturmiljövärden samt trafiklösningar är avgörande. En hög exploateringsgrad
gör det möjligt att exploatörer kan vara med att finansiera både översvämningskydd och
trafiklösningar.

Om anslutningsvägen till Härlövsängaleden blir av är främst en fråga för länsstyrelsen med
avseende på naturvärden och kommunen när det gäller kostnaderna och översvämningsskydd. Även utan vägen går det att utveckla området genom att lösa parkeringsbehovet på
östra sidan järnvägen. Högskolans önskan att få flytta in till området går att genomföra om
kommunen tycker att det är bästa lokaliseringen. Dock är badhustomtens byggbara ytor i
minsta laget för en ny högskola och delar av kulturkvarteret eller ställverkstomten måste i
så fall också eller istället disponeras.

Järnvägsmuseet har visat intresse för att flytta verksamheten till lokstallarna i Barbackaområdets norra del vilket ger möjlighet för frigörande av ytor för stadsutveckling på Söder
och placerar museet närmare centrum och kollektivtrafikens knutpunkter. Barn- och ungdomsverksamheten i Barbacka är mycket uppskattad och det finns möjlighet att utveckla
verksamheten och kombinera med annan verksamhet genom tillbyggnad av kvarteret. Även
HSB:s tomt och bangårdsområdet i norr har möjligheter för byggnation.
Befintligt parkeringshus kan byggas på med upp till fyra våningar med parkeringar eller
kontor. Kopplingen mellan Barbackaområdet och centrum behöver förbättras med gångbro
som redan möjliggörs genom gällande detaljplan men som passar bättre i ett nordligare
läge. Gång- och cykelstråket mellan naturum och centrum är viktigt och Tivoliparkens
norra del bör utvecklas för att möta det ökande antalet personer i området. Södra delen av
Barbackaområdet bör erbjuda publika verksamheter närmast Tivoliparken och gång- och
cykelstråket.
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Historisk utveckling av området som berörs av förstudien
från 1748 till 1999. Ursprungligen låg området utanför
fästningsstaden i våtmarksområdet som vid högvatten
var sjö. Under andra halvan av 1800-talet togs fästningsvallarna bort och järnvägen anslöt väster om staden och
medförde utfyllnad och byggnation i Barbackaområdet.
På 1990-talet tillkom Härlövs ängaleden väster om
staden.

1975
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav våren 2019
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett
projektdirektiv för ett arbete med att se på utvecklingsmöjligheter, innehåll och användning av Barbackaområdet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har
också beslutat att ge Byggnadsnämnden i uppdrag
att, utifrån framtaget projektdirektiv, ta fram en
förstudie för det framtida Barbackaområdet. Byggnadsnämnden har gett planavdelningen i uppdrag att
ansvara för projektets genomförande.
Projektet ligger med i kommunens verksamhetsplan
för genomförande under 2025 till 2030 och grundar
sig i målet som kommunen har om att skapa långsiktigt hållbara boenden, ett ökat bostadsbyggande
och en pulserande stad. Området ligger i direkt
anslutning till stationen och resecentrum och är i
samrådsförslaget till ändring av översiktsplanen för
staden utpekat som ett strategiskt utvecklingsområde (februari 2021). Badhuset kommer att avvecklas
under år 2022 och ställverksområdet har nyligen
köpts av kommunen och verksamheterna flyttats. Här
finns alltså två stora tomter för utveckling och möjligheter till förtätning av befintlig bebyggelse.
Planavdelningen har utsett Per Blomberg som projektledare och Åsa Hammarstedt som biträdande
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projektledare. En arbetsgrupp med de båda projektledarna, stadsarkitekt Roger Jönsson, Exploateringschef Fredrik Ek och Planeringsstrateg Jenny Moberg
vid Exploateringskontoret samt Alexander Kouzmine
vid Tekniska förvaltningen har träffats regelbundet
för att stämma av arbetet.

Planförutsättningarna presenterades för SSAM
styrgrupp den 14 april och på grund av att naturvärdesinventeringen måste genomföras sommartid
blev slutredovisningen av den färdiga förstudie den
25 september. Förstudien justerades utifrån de synpunkter som kom in från styrgruppen och avaktade
att rapporten om översvämningsskydd blev klar i
början av år 2021 innan en slutlig version av förstudien kunde presenteras för Byggnadsnämnden och
beslutas att skickas till kommunstyrelsen den 23
februari 2021.

1.2. Avgränsning
Förstudien omfattar Barbackaområdet från Tivoliparken i söder till Lokstallarna i norr och från spårområdet i öster till Årummet i väster men påverkas
även av kringliggande områden som Tivoliparken i
söder, naturum, naturumsparkeringen och Härlövs
ängar i väster samt nuvarande och framtida trafikanslutningar.

Avgränsning av förstudiens omfattning.
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2. Planer, styrdokument och bestämmelser
2.1. FÖP 2009
Gällande Fördjupad översiktsplan för Kristianstad
stad, antagen 2009, tar upp några ställningstaganden
som berör området för förstudien. Bland annat
nämns mötet med Årummet och möjligheten att
stärka den västra sidan av staden och betona våtmarkernas betydelse för Kristianstads identitet. Exempel
på åtgärder är bland annat ny bostadsbebyggelse
nära Helge å, fritidsverksamheter i Tivolibadet och
anläggningar i Tivoliparken. Årummet skall vara en
stark och attraktiv mötesplats för boende, företagare
och besökare. Särskilt utpekade natur- och bebyggelsezoner finns på den gamla ställverkstomten intill
Kanalhuset. ”Området ligger direkt intill Helgå och
inloppet för stadens kanalsystem. Bostadsbebyggelse
här kan även bidra med att avsluta kvarteren kring
Barbacka och Kvarnen på ett bra sätt mot naturen och
vattnet. Här kan det vara lämpligt med hög bebyggelse
i kombination med hög vegetation. Hus i stadsparkliknande miljö skulle komplettera den övriga bebyggelsen inom området och inom årummet. Viktigt är
att bebyggelsen vänder sig mot Helge å och att det
finns utrymme för allmänna platser och gång- och
cykelbanor. De kan t ex ta sig utryck i ett sammanvävt
system av bryggor och spänger. Boendet befinner sig
även här på gång- och cykelavstånd till stadskärnans
serviceutbud. På grund av järnvägsspåret finns det
endast en förbindelse mellan kvarteret och stadsFÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

kärnan; Tivolibadsgatan. Därför är det av största vikt
att denna passage görs logisk och säker för alla trafikslag, attraktiv och vackert utformad. Området ligger
utanför stadens planerade system av skyddsvallar.
Det är viktigt att finna alternativa lösningar för att
skydda bebyggelsen från översvämningar och som
samtidigt fungerar som en tillgång för omgivningen.””
Tivolibadsgatan sammanbinder barbackaområdet
med Tivoliparken och bör ha en estetiskt tilltalande
och ändamålsenlig utformning.”

Problemställningar
”Området berör riksintresse för naturvård och strandskydd. Ny bebyggelse ska samverka med naturvårdens intresse. För att kunna bygga bostäder krävs det
att ställverket flyttas. Planen är att flytta den till andra
sidan kanalen. Arbetet pågår med att höja upp marken
för att klara översvämningsrisken. Kring fördelningsstationer finns elektromagnetiska fält och därför bör
ett visst skyddsavstånd tillämpas. Det går att bygga
bostäder söder om Norra Kanalgatan, men när det
gäller placeringen måste troligen en viss anpassning
till ställverket ske. Marken kan vara förorenad av
tidigare verksamheter. Nybyggnation förutsätter att
marken saneras. Barbacka ingår inte i stadens invallningsprojekt. Det är fastighetsägarnas eget ansvar
att skydda sig mot översvämning. Ny bebyggelse här
måste ha ett eget skydd – vall eller lämplig byggnadskonstruktion.” (FÖP 2009)

Utdrag ur FÖP 2009 för Kristianstad stad.
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2.2. Ändring av översiktsplanen 2020

2.3. Detaljplaner

Under vintern 2019-2020 har förslag till ändring
av översiktsplanen för Kristianstad stad varit ute
på samråd. Samrådsförslaget kommer att revideras
utifrån inkomna synpunkter och ställas ut för granskning under hösten 2020 innan beslut om antagande
blir aktuellt. Förslaget innebär stora likheter med FÖP
2009 genom att stora delar pekas ut som omvandlingsområde. I ÄÖP staden är ambitionen till förtätning mer tydligt redovisad i plankartan och viktiga
anslutningar i form av trafikanslutning från Härlövsängaleden finns redovisade. Dessutom är preliminär
sträckning av skyddsvallar markerade i plankartan.

1 Södra Barbacka DP 9230:2 (1180-P94_0118)
Detaljplanen omfattar Badhuset och Kulturhuset med
tillhörande kvartersmark, en del f d järnvägsmark
mellan de båda kvarteren samt en del gatumark,
parkmark och en liten del av Helge å väster om
badhuset. Badhuset förutsetts finnas kvar och byggas
om och till. För att säkerställa behovet ges en byggrätt
som medger framtida expansionsmöjligheter. Den
gamla badhusbyggnaden har ett värdefullt arkitektoniskt värde och bör därför bevaras. Kulturhuset
får en byggrätt som i princip innebär en bekräftelse
på befintlig bebyggelses fortbestånd. Vissa möjligheter att riva och bygga nytt finns. Det gamla korsvirkeshuset bör dock bevaras. Båda kvarteren bildar
tillsammans ett större kvarter med en bestämmelse
om centrumanknutna verksamheter. Detta innebär
att förutom badhus och kultur kan även andra verksamheter förläggas där. T ex ges möjlighet för handel,
kontor, Kommunen äger all mark i detaljplanen
(förutom liten kil gatumark intill stationen) och är
huvudman för gator, övriga allmän platsmark, vattenoch avlopp samt elförsörjning. Befintliga ledningar
klarar den möjliga byggrätten inom området. Parkeringsytor och gatumark mellan badhuset och kulturhuset får inte bebyggas enligt detaljplanen.

Illustration, förslag till ändring av översiktsplanen för
Kristianstad stad 2020, samrådsförslaget.
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2 Kvarteret Kvarnen, västra delen (Kvarnen 25)
(1290K-P01_16)
Detaljplanen från 1991 syftar till att anpassa byggrätterna och planbestämmelserna till den byggnation
som Byggnadsnämnden godkänt och som nu uppförs
och är under uppförande (4 hus om 7 våningar med
27 lägenheter i varje hus). Det innebär bland annat att
byggrätten arealsmässigt föreslås minskas. Byggrätten
låses till de föreslagna husen. Inom en 12,5 meterszon
placeras erforderliga komplementbyggnader såsom
cykelbodar och sophus. Kvar från gällande detaljplan
är trafiklösningen med en allmän tillgänglig köryta
utformad som en gata på kvartersmarken där Lilla
Bangårdsgatan tidigare låg. Oförändrat från gällande
plan är också omfattningen och bestämmelserna för
gång- och cykelvägen, parkmarken utefter ån, vattenområdena samt den föreslagna parkeringsplatsen
i planområdets norra del. Detaljplanen tillåter inga
byggnader på idag obebyggd mark.

FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

3-4 Östra delen av kvarteret Kvarnen DP 9047:2
(1180-P91_0129_2)
Detaljplanen omfattar både kvarnen och parkeringshuset norr om kvarnen. Planen syftar till att skapa
förutsättningar för ändrade verksamheter i själva
kvarbyggnaden och i lagerbyggnaden norr om kvarnbyggnaden i samband med att kvarnverksamheten
upphör. Fastigheten Kvarnen 5 ägs av Fastighetsbolaget Mårten Persson HB. Planen innebär att kvarnbyggnaderna med kulturhistoriskt värde bevaras och
omvandlas till kontorslokaler medan silosanläggningen försvinner. Lagerbyggnaden i norr byggs om
till parkeringshus med cirka 200 bilplatser. För att
säkerställa de kulturhistoriska värdena har planen
rivningsförbud och skydd mot förvanskning av byggnadernas yttre när det gäller kvarnen.
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5-6 Barbackaområdets norra del
1987 gjordes en ändring av detaljplanen för hela
Barbackaområdet som fortfarande gäller för den
norra delen av området när övriga delar reviderats.
Planområdet bestod ursprungligen av kvarteren
Abborren, Löjan, Ålen och Kvarnen samt centralstationen och delar av bangårdsområdet. Tidigare planbestämmelser är stadsplanen fastställd 1885-05-10
som gällde för järnvägsområdet i planområdets östra
delar, stadsplan för Fiskaren och norra delen av Ålen
från 1945-12-17, kvarteret Båthamnen från 1953-0911, Kvarteret Abborren och Löjan från 1963-12-17
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och Kvarnen från 1968-03-19. Av dessa angav planen
för Båthamnen allmänt ändamål medan övriga var för
industriändamål.
I detaljplanen ingår möjlighet att anlägga parkeringsplatser längs spårområdet (genom förvärv av
mark från SJ). I planen tas även frågan om framtida
broförbindelse över till Härlövsängar och eventuell
utbyggnad av badhuset upp. Vid planförfattandet var
det Nordmills som huvudsakligen bedrev verksamhet
i området. Planen syftar i första hand till att lösa energiverkets, industrins och övriga företags framtida
markbehov inom området.

7 Kristianstad 4:48 Dnr D11-0437:2 (Nya ställverket)
(1290K-P12_14)
2012 antogs detaljplanen för tomten för det nya ställverket. Den följde efter ett avslag 2011 från Byggnadsnämnden av en bygglovsansökan med samma
syfte. Fördelningsstationen är en mycket viktig del i
centrala, södra och västra Kristianstads elförsörjning,
däribland t ex vattenpumpar och utmatningen av
elproduktionen från kraftvärmeverket Allöverket. Den
tidigare fördelningsstationen var från 1960-talet och i
behov av förnyelse samt skydd mot översvämning. På
grund av befintliga elkablar kan inte stationen flyttas
långt. Området har tidigare bland annat använts som
koloniområde för de anställda inom SJ och bestod vid
plantillfället av gräs- och buskvegetation samt en stor
upphöjd plan av grus och makadam. Skyttestugan
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är inte planförenlig med markanvändningen natur,
vilket innebär att byggnaden inte får förnyas/återuppbyggas. C4 Elnät köpte fastigheten Kristianstad
4:48 år 2005 av Trafikverket för att bygga ny fördelningsstation.
8 lokstallarna m.m.
Saknar detaljplan

medger planen en byggrätt för p-hus, kontor och
möjlighet till handel i bottenvåningen inklusive
parkering för cyklar och miljöstation. P-huset möjliggörs för 370-470 parkeringsplatser fördelade på 5-6
våningar samt cirka 550 kvadratmeter lokalarea för
butik, 1200 kvadratmeter för kontor fördelade på 2
plan. Höjden på byggnaden tillåts till 13,5 meter.

9 Rosenträdgården och Tivolibadsgatan
År 2007 togs en detaljplan fram för det planerade
naturum med anslutande bro och gångpassage ändå
fram till järnvägsövergången. I denna ingick ”rosenträdgården”. I planen ingår bland annat avstängning
av Tivolibadsgatan för fordonstrafik och ersatt av
gång- och cykelväg. I samband med detta anlades den
rosenträdgård som idag ligger söder om Barn- och
ungdomsverksamheten i Barbacka.

10 Stationsområdet
Detaljplanen för stationsområdet med resecentrum
fick laga kraft 2011-01-13 (Dnr 08-0058:2) och
syftar till att möjliggöra resecentrum med koppling
mellan spårtrafik och busstrafik. Norr om stationen
föreslås en byggrätt för att möjliggöra ett parkeringshus och kontor samt livsmedelsbutik. Planen
medför möjlighet att bygga gångbroförbindelser över
spåret för att underlätta passage mellan stationen
och Barbackaområdet. Ca 50 meter norr om stationen
FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

2.4. Bestämmelser
Årummets naturreservat
Naturreservatet fastställdes i beslut 2011-01-18
(Dnr 2009/829 Dpl210) enligt stöd av 7 kap 4§ miljöbalken (1998:808) av kommunfullmäktige för 59
hektar mellan Härlövsängaleden och staden Kristianstad kring Helgeå våtmarksområde. Markägare
är Kristianstad kommun, Trafikverket och C4 Elnät
AB. Syftet är att bevara och utveckla en mosaik av
våtmarksmiljöer med växt- och djurarter som är
beroende av dessa naturtyper samtidigt som det ges
goda förutsättningar för rekreation och friluftsliv och
en attraktiv och naturlig övergång mellan bebyggelsen
och våtmarksområdena. I området ligger naturum
Vattenriket som utgör ett naturpedagogiskt centrum
för både barn och vuxna.
Föreskrifterna med stöd av 7 kap 5§ miljöbalken
innebär bland annat:
• Förbud att uppföra byggnad eller annan 			
anläggning,
• Genom anordningar ändra vattenståndet i 		
vattendrag och våtmark,
• Vidta åtgärder som förändrar områdets 			
topografi, yt- eller dräneringsförhållanden 		
eller landskapets allmänna karaktär såsom att plöja,
gräva, schakta, muddra, fylla ut, lägga upp massor,
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utdika, invalla, bedriva husbehovstäkt eller anlägga
brygga,
• Avverka träd och buskar eller att bortföra död ved
från områdets trädbärande miljöer,
• Plantera eller så buskar, lövträd, barrträd eller för
området främmande växtarter,
• Eller sätta ut för området främmande djurarter,
• Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra växtnäringsämnen och jordförbättringsmedel,
• Bedriva jakt annat än för att begränsa viltstammar
som riskerar att bli en påtaglig olägenhet för skyddsvärda växt- och djurpopulationer,
• Dra fram luftledning,
• Uppföra mast,
• Förlägga nya elkablar inom området utan reservatförvaltarens tillstånd.
För markägaren innebär reservatet att det kan
innebära ingrepp för skötsel av vegetation, vattenflöden, friluftsliv samt anläggningar som främjar friluftsliv och naturvärden.
För besökare innebär reservatet att det är förbjudet att
skada träd eller buskar, gräva upp växter, rida eller köra
med häst på annat än för motortrafik upplåtna vägar
och stigar, framföra cykel, motorfordon eller motor-

drivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna
vägar och stigar, tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande, medföra okopplad hund
eller annat lösgående husdjur, störande använda
radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,
framföra motordrivet vattenburet fordon etc.

Reservatsföreskrifterna medger ”möjlighet att
uppföra förbindelseväg mellan Barbackaområdet
och Härlövsängaleden inom på karta till reservatsbeslut skrafferat område i norra delen av reservatet.”
Dessutom medges att ”anlägga skyddsvall mot översvämning av Kristianstad genom delar av området”,
samt ”att vid slänt, släntfot och i direkt anslutning
till släntfoten genom utfyllnad och modellering samt
anordnade av trappor, kajkant etc skapa en attraktiv
övergång mellan fastmark och våtmark längs kanten
inom skrafferat område i södra delen av reservatet.”
Här framgår även att det är möjligt ”att uppföra
bostadsområde i direkt anslutning till reservatsområdet, i dess sydvästra del vid Vilan” samt ”att bedriva
järnvägsverksamhet inom Trafikverkets område i
direkt anslutning till reservatsområdets norra och
nordöstra delar.” Det är även möjligt att anlägga båtbryggor i den södra delen av området.

Inledning | Mål
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ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
(både utvändiga ändringar som till exempel tillbyggnader eller utbyggnader samt invändiga ändringar
omfattas),
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten
utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar
som avses i 1 och 2 eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Strandskydd
Helge Å omfattas av strandskydd och avgränsningen
följer i stort sett den östra strandkanten. Det innebär
att de västra delarna tangerar strandskyddsområdet,
vilket framgår av kartbilden nedan.
Strandskyddet har på vissa sträckor utvidgats till
maximalt 300 meter på var sida om ån men i anslutning till förstudien är strandskyddet betydligt mindre
och följer den detaljplanelagda marken.
Inom ett strandskyddsområde får inte:
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras
eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om
det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda
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3. Tidigare utredningar
3.1. Dispositionsplaneförslag 1990
1989-11-22 beslöt Kommunstyrelsen att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en plan för
Barbackaområdet. En av orsakerna var att kvarnverksamheten skulle upphöra och att man i detta sammanhang ville utreda hela Barbackaområdets framtida
nyttjande eftersom även andra aktuella frågor som
läge för ett Eko-museum, nytt badhus och kulturenhetens lokalfråga väntade på en lösning. Stadsbyggnadskontoret presenterade 1990-06-06 för kommunstyrelsen ett dispositionsplaneförslag med ett förslag
till etappindelning av själva detaljplanearbetet. Kommunstyrelsen godkände dispositionsplaneförslaget
som program för det framtida arbetet.

3.2. Planprogram för Kristianstad 5:59 och Kvarnen
5 m fl (2009-09-18)
Programmet togs fram i samband med omvandlingen av resecentrum vid stationen och behandlar
bland annat ny gångbroförbindelse över spåren mot
Barbackaområdet samt mötet mellan Årummet och
Barbackaområdet. Inom området föreslås befintligt parkeringshus norr om Kvarnen byggas på med
3-4 våningar för kontor. Utmed kanalen vid Norra
Kanalgatan föreslås nya bostadshus kunna uppföras
efter flytt av det befintliga ställverket. Korsningen
över spåren, vid Nya Boulevarden/Tivolibadsgatan
föreslås omgestaltas för en säkrare trafikmiljö med
tydligare gång- och cykelstråk. I norra delen av TivoFÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

liparken, på befintlig parkeringsplats föreslås ett parkeringsdäck i två plan uppföras. Utvecklingen av stationsområdet, kontorslokalerna vid Kvarnen samt nya
bostäder vid kanalen samt utvecklingen av årummet
följer den fördjupade översiktsplanens visioner och
förslag. I den fördjupade översiktsplanen redovisas
också en framtida ny vägförbindelse mot Näsby/
Högskolan. En del av uppdraget var att förbereda för
en eventuell lokalisering av rådhuset till Kvarnen och
parkeringshuset.

och trafikupplägg.

3.3. Kapacitetsutredning Kristianstad C (Kreera
2017)
Region Skåne tog tillsammans med Kristianstad
kommun fram en kapacitetsutredning för Kristianstad C utifrån Regions Skånes målbild 2035.
Region Skånes målbild för tågtrafikutbud i Skåne
med tillhörande utveckling av tågtrafiken kommer
innebära en ökad belastning på Kristianstad C. Tänkta
utbyggnader till fyra spår mellan Hässleholm och
Kristianstad förändrar kapacitetssituationen och ger
utrymme för en ökad trafikering.
Kristianstad C har inte kapacitet för det tågtrafikutbud
som målbilden ger. Tänkbara åtgärder är att anlägga
en ny plattform på västra sidan samt plattformsövergång eller nytt spår och plattform på nordöstra sidan.
Den åtgärd som förordas är en ny plattform väster om
spår 4 med en plattformsövergång i slutet av spår 1
och 2, det ökar flexibiliteten i plattformsbeläggning
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3.4. Kristianstadslänken etapp 3 – Kompletterande
utredning för stråkalternativ 4 (Trivector 2019)
Syftet med utredningen är att utreda och föreslå
lösningar för en ny busslänk, alternativ 4, från Kristianstad C via Barbackaområdet till korsningen Härlövsängaleden-Stridsvagnsvägen.

Stråkalternativ 4 ger främst en möjlighet att
kombinera en ny lokalväg med ett kollektivtrafikstråk
men ger relativt små nyttor för busstrafiken jämfört
med tidigare studerade stråkalternativ och dagens
körväg. En positiv effekt med stråkalternativ 4 är att
det kan ge en god koppling mellan en ny perrong längs
med spår 4 på Kristianstad C samt ny busshållplats.
Stråkalternativet innebär att Tivolibadgatans plankorsning med järnvägen stängs för biltrafik. Plankorsningen hålls fortsatt öppen för gång och cykeltrafik samt kollektivtrafik. Biltrafiken angör istället
området väster om stationen via Härlövsängaleden
och den nya vägen över våtmarksområdet som stråkalternativet innebär.

Stråkalternativ 3 och 4 för Kristianstadlänken 3.
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Busshållplats föreslås placeras väster om spåren
på Barbackagatan i anslutning till överfarten över
järnvägen för kortast möjliga avstånd till stadskärnan.
Alternativet möjliggör också en plattform vid spår 4
vilket idag saknas som kan utformas så att den ger
direkt anslutning till hållplatsen på Barbackagatan.
Precis vid hållplatsläget är gatan endast avsedd för
busstrafik.
Från Barbackagatans norra del viker stråket av och
passerar järnvägsverkstaden på den västra sidan.
Den nya vägen passerar över kanalen bredvid de nya
spåren.

Stråkalternativets södra del väster om stationen. Hållplatsläge i rött, Gata endast avsedd för buss i ljusare
rött, blandtrafik i grått. Ny plattform är utritad längs
spår 4.

Stråkalternativet förbi järnvägsverkstaden. Spåranslutningen till verkstaden är omlagd till söder Grått
innebär blandtrafik.

FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

3-4 av de nya spåren dras så lång västerut att de
kommer att behöva korsa kanalen. De föreslås korsa
kanalen med en betongbro. Alternativet att fylla
igen kanalen och anlägga kulvert är mer osäkert och
troligtvis mer kostsamt. Förlängningen av utdragsspåret söderut kräver att en del av bangårdsområdet
breddas västerut och därmed tar parkeringsplatser
längs Barbackagatan i anspråk. Detta kommer att
kräva fyllnadsmassor och flytt av stödmur.

flödet av bilar från nya anslutningen mot söder på
Härlövsängaleden är stort ger denna lösning en bra
prioritet för busstrafikens vänstersväng. Stråket följer
sedan Härlövsängaleden till cirkulationsplatsen vid
Stridsvagnsvägen. Denna lösning bedöms vara bra för
busstrafiken. Den uppskattade kostnaden för stråkalternativ 4 är 141 miljoner kr.

Från banvallen passerar stråket över våtmarksområdet och ansluter till Härlövsängaleden genom en
cirkulationsplats. För busstrafik mot Näsby anläggs
ett separat busskörfält så bussar i riktning norrut inte
behöver köra genom cirkulationen. Vänstersvängande busstrafik mot centrum kör som vanligt genom
cirkulationen tillsammans med övrig trafik. Om inte

Stråkalternativets dragning via befintlig banvall samt
anslutning till Härlövsängaleden. Gata endast avsedd
för buss i rött, blandtrafik i grått, cykelbana i gult.

Omläggningen av spåren innebär att gatan behöver
korsa hörnet på fastigheten vid Norra Kanalgatan-Barbackagatan och att den byggnad som står här
behöver rivas. Förslaget innebär en 8 meter bred väg
vilket medför att vägen kommer nära både spår och
byggnader i kurvan. Det finns plats även om den är
knapp. Avståndet till spårmitt är cirka 4 meter som
minst. Förmodligen krävs även att stödmurar mot
spåren flyttas för att få plats med vägen. Förutom
byggnaden som rivs passerar vägen tätt inpå ett
garage vilket också kan behöva rivas.

FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020
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4. Befintliga förhållanden
4.1. Bebyggelse/verksamheter
1. Båthamnen 1
Badhuset är uppfört i områdets sydvästra hörn med
fyra sammanbyggda byggnader om totalt 3729 kvadratmeter bottenyta. Delar av byggnaden är i två
våningar så den totala byggnadsytan är cirka 5300
kvaratmeter. Beslut är taget om att flytta badhuset till
Näsby där byggnationen av det nya badhuset redan
har inletts. Under 2022 beräknas det nya badhuset
öppna. Vad som skall ske med det gamla badhuset är
inte bestämt.
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2. Fiskaren 1
Barn och ungdomsverksamheten i fastigheten
utnyttjar de tre sammanbyggda byggnaderna och alla
tillbyggnaderna på 2187 kvadratmeter bottenyta.
delar av bygganderna har två eller tre våningar och
den totala byggnadsytan är cirka 3200 kvadratmeter
(ej medräknat källarplan). Verksamheten som riktar
sig till alla barn och unga mellan 0 och 25 år, startade
1989 i liten skala och har sedan vuxit under åren till
att idag vara trångbodd. Lokalerna är inte helt ändamålsenliga men har stor charm och placeringen är
optimal för kulturverksamhet i Kristianstad. Det är en
mycket stor fördel att ligga nära resecentrum med kollektivtrafik. Verksamheten är mångsidig med bland
annat många besökande skol- och förskoleklasser
dagtid och kursverksamhet kvällar och på lördagar.

Totalt besöks anläggningen av 70-75 000 besökare
årligen. Dagtid kommer även en hel del spontanbesök till kafé och verksamhet med föräldralediga
småbarnsföräldrar. På sommaren anordnas kulturläger och på kulturnatten många olika aktiviteter.
Även gården och kringliggande utemiljöer nyttjas
av verksamheten. Byggnaderna har tillkommit vid
många olika tidpunkter och kultur- och fritidsförvaltningen har investerat de senaste åren för att förbättra
arbetsmiljö, tillgänglighet och säkerhet. Även biosfärkontoret har verkstad och akvarium i byggnaderna. I
södra delen bedrivs fritidsverksamhet i källarlokaler.
Fritidsgården drivs av fritidsgårdsforum i föreningsform och får stöd av kommunen. I denna södra del
finns även teaterföreningens lokaler.
Delar av lokalerna är inte ändamålsenliga och det
som främst tas upp är bostadsbyggnaden i sydväst
samt garagelokaler och gård i väster. Den norra låga
byggnaden har nyligen renoverats för dansverksamhet. Barn- och ungdomsverksamheten skulle
gärna vilja bygga om och ut de västra delarna för att
få större och mer anpassade lokaler. Miljön kring
resecentrum upplevs som osäker med mycket trafik
och otydliga gångstråk. Verksamheten önskar främst
andra kulturaktiviteter i närheten för att stärka kulturlivet i denna del av staden och dagens verksamhet.

3. Kvarnen 5
Fastigheten består av tre byggnader på totalt 5903
FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

kvadratmeter bottenyta som ägs av Bröderna Persson
AB. Totalt är byggnadsytan cirka 24 400 kvardratmeter (ej inräknat källare) och likvärdigt med
Rådhuset Skåne där det jobbar 700 personer. Idag
finns kontorsarbetsplatser för över 600 personer och
två utåtriktade verksamheter i form av Försäkringskassan och restaurang Kvarnen. Läget är utmärkt
nära stationen och den centrala staden och alla kontorsutrymmen är uthyrda. I den norra delen ligger ett
parkeringshus i två våningar med 260 parkeringsplatser som är uthyrda till företag och de boende i
HSB (50 parkeringar). Fastighetsägaren ser gärna att
de planerade gångbroarna över spårområdet kommer
till stånd för att öka tillgängligheten. I samband med
lokaliseringen av ett nytt kommunhus kring 2010
var Kvarnen och en möjlig påbyggnad av parkeringshuset med 3-4 våningar ett av förslagen. Detaljplanen
tillåter fortfarande påbyggnad för kontor på parkeringshuset.
4. Kvarnen 25
Fastigheten ägs av HSB Skåne ekonomiska förening
och består av 4 bostadshus och 8 cykel- och sophus
med totalt 1980 kvadratmeter bottenyta vilket
motsvarar cirka 12 800 kvadratmeter byggnadsyta.
I fastigheten ingår Lilla Bangårdsgatan där det finns
avtal med kommunen om skötsel och drift. Bostadshusen som är hyresrätter byggdes 2000-2002 med
två hus första året och två hus det sista året. De fyra
FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

sjuvåningshusen har 27 lägenheter i varje, totalt
108 lägenheter. Husen är populära med närhet till
både natur och centrum samt resecentrum samtidigt
som det ligger lite lugnare vid sidan av. I början var
det många äldre personer som flyttade in men det
har skett en föryngring efterhand. Lägenheterna är
antingen 2, 3 eller 4 rum och kök. Den stora grönyta
som ligger på kvartersmarkens västra del hänger
ihop med gångstråket längs med Helgeå. Här har fastighetsägaren haft en del problem med personer som
inte bor i husen ”ockuperar” de bersåer som ställts i
ordning för de boende. Skyltar med privat har satts
upp för att göra tydligt att det är kvartersmark. Hyreshusen är de enda bostadshusen i stadsdelen och har
inneburit att det är mycket mer liv i området dygnet
runt än tidigare då det bara var industriområde .
5. Kvarnen 26
Fastigheten med före detta ställverk består av två
byggnader med totalt 757 kvadratmeter. Ställverket
har flyttats till norra sidan av kanalen för att möjliggöra utveckling med bebyggelse på fastigheten.

6. Kvarnen 11
Fastigheten ägs av Kristianstads kommun och består
av två byggnader med totalt 247 kvadratmeter. Fastigheten har köpts in för att möjliggöra utveckling med
bebyggelse.

7. Kvarnen 13
Fastigheten ägs av Kristianstads kommun och består
av en byggnad med totalt 190 kvadratmeter bottenyta
i två våningar, totalt cirka 380 kvadratmeter. Fastigheten har förvärvats med syfte att utveckla ny bebyggelse i området.

8. Kvarnen 14
Fastigheten ägs av First Vasa AB och består av fyra
sammanbyggda byggnader med totalt 822 kvadratmeter bottenyta med 2-3 våningar. Totalt beräknas
byggnadsyttan vara 2500 kvadratmeter. De två större
byggnaderna är dels korsvirkeshuset från början av
1890-talet som uppfördes som magasinsbyggnad
och en byggnad från 1960-talet som tidigare innehöll
tryckeri. First Vasa AB bedrev verksamhet i fastigheten innan företaget förvärvade fastigheten år 2000
och byggde om byggnaderna 2004-5 till kontorslokaler. Idag finns här 6 hyresgäster med 65 anställda
där Evry är störst med ett 30-tal medarbetare inom
sjukvårdsplanering. På baksidan finns två företag,
Trendrum och Hemfint med ett 20-tal anställda. På
andra våningen finns Kristianstads revisionsbyrå och
reklambyrån infab. På fastigheten finns 35 parkeringsplatser. Fastighetsägaren har inga planer på att
förändra verksamheten. Läget är bra och det är lätt
att hitta hyresgäster. Med ny bebyggelse kring fastigheten blir det mer attraktivt och tryggare att vistas i
området. Viss skadegörelse sker och personer med
Inledning | Begreppsförklaring
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hotfulla beteenden vistas i norra delen av området.

9. Kristianstad 4:4 (Allmän platsmark)
Avser alla gator, GC vägar och torg samt grönytor inom
centrala staden som ägs och förvaltas av kommunen.
Särskilt viktigt är Tivoliparken i söder samt de platsbildningar som finns i anslutning till rosenträdgården
söder om Barbacka kulturverksamhet och nuvarande
badhus samt gränstråket längs Helgeå i väster.
Området saknar idag allmän lekplats eller parkmiljöer nära bostaden men Tivoliparken ligger nära och
boende i området har möjlighet att ta sig hit inom 300
meter.
Kristianstad 4:48
Fastigheten ägs av C4 Elnät AB och består av ställverk
med flera byggnader med totalt 642 kvadratmeter.
10. Kristianstad 4:1
Kristianstad 4:1 består av bangårdsområde, stationsområde och spårområde som ägs av Staten genom
Trafikverket. Här finns ett stort antal byggnader med
totalt 6834 kvadratmeter (Stationshuset ingår inte).
Huvuddelen av dessa byggander är förråd, verkstad
och en mindre del kontor. Kommunen hyr halva gamla
lokstallarna för att förvara äldre lok och vagnar som
förvaltas och ägs av järnvägsmuseet och SydÖstra
Skånes Järnvägar (SÖJ).
Väster om ställverkstomten ligger en pistolskyttebana med tillhörande byggnader.

17
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Den totala markytan i området är cirka 100 000 kvadratmeter där 54 000 kvadratmeter ligger söder om
kanalen och 46 000 kvadratmeter norr om kanalen
med sämre möjlighet till bebyggelse.
Befintlig exploateringsgrad är (byggyta/fastighet):
Båthamnen 1 			
0,6
Fiskaren 1			
1,0
Kvarnen 5			
3,0
Kvarnen 25			
0,8
Kvarnen 26			
0,1
Kvarnen 11			
0,06
Kvarnen 13			
0,3
Kvarnen 14			
1,3
Kristianstad 4:48		
0,1
Kristianstad 4:1 (bangårdsdelen) 0,15
Södra delen			
0,9
Hela området			
0,55

Illustration av fjärrvärmenätet.
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4.2. Teknisk infrastruktur
Inom området finns tekniska anläggningar utbyggda
huvudsakligen längs gatusystemen. Det gäller så väl
vatten-, avlopps- och dagvattenledningar som el- och
fjärrvärmeledningar.
Värme, Allöverket
Den mesta bebyggelsen inom programområdet är
ansluten till fjärrvärmenätet. Fjärrvärmen i Kristianstad produceras på Allöverket, som är beläget ca 400
meter norr om programområdets norra avgränsning
vid Skjutsstallavägen, ca 670 meter från föreslagen
ny bostadsbebyggelse och ca 750 meter från stationsbyggnaden. Fjärrvärmeledningarna har god kapacitet
men en omfattande utbyggnad av Barbackaområdet
kommer att kräva ytterligare anslutning för fjärrvärme under stationsområdet från centrum.

Elenergi
I området finns många viktiga anslutningar för
elenergi som tidigare utgick från ställverket vid Tunnbindargatan men som sedan ett antal år har flyttats
50 meter norrut till norr om kanalen. Ställverket
har en luftledning som ansluter över Årummet från
väster. Längs Helge å går en stor högspänningsmarkledning söderut och det finns också markledningar
i Lilla bangårdsgatan söderut från ställverket. Dessa
elledningar är komplicerade att flytta och de måste
FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

vara möjliga att nå för reparationer och underhåll.

Vatten och avlopp
VA-utredningen beskriver befintliga vatten och

Illustration av ledningsnätet för el
och belysning i området (ej uppdaterad!!!)
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avloppsledningar och den kapacitet som finns för
framtida verksamheter.

Centrala vattenverket ligger strax öster om Barbackaområdet och dricksvattenledningarna till Barbackaområdet går i järnvägsövergången i områdets
sydöstra hörn. Spillvattenledningarna går i samma
övergång från en pumpstation i områdets sydvästra
del till det centrala reningsverket. Spillvatten leds
bort via samma passage med självfall och vidare till
centrala reningsverket. Befintligt dagvatten leds till
Helgeå.
Utredningen visar på att det går att ansluta både dag-,
spill- och vattenledningar på det befintliga systemet.
Av de tre exploateringsalternativen blir det ingen
större skillnad. För att kunna ansluta till befintligt
system kommer det att krävas pumpning som övergår
i självfall från vissa delar av det tänkta exploateringsområdet. Man bör utnyttja Barbacka pumpstation
som idag belastas med låg kapacitet och som kan
byggas ut i framtiden. Det kommer att behövas göras
fler utredningar i senare skede.

19
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Illustration av dagvattenledningar, vattenledningar
och spillvattenledningar. Källa Kristianstads kommun
2020.
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4.3. Översvämningsskydd
Den 27 januari 2021 antog kommunstyrelsen ”Plan
för utbyggnad av skyddsvallar” som omfattar Kristianstad stad. Planen anger följande förutsättningar för
översvämningsskyddet:
Den nya dimensioneringen är +2,57 i havet och
beräknat högsta flöde i Helge å på 527 m3/sek.
Marknivån utmed Barbacka ligger i snitt på +2,5
meter. Den nya dimensioneringen gör att den nya
skyddsvallen behöver vara + 1,5 – 2,0 meter över
dagens marknivå. Vallens krönhöjd är +3,8 meter och
den maximala höjden +4 meter.
Hela sträckningen från Långebro till kanalen norr om
Barbacka behöver utredas och projekteras som en
helhet, men bedöms kunna byggas ut i etapper.

Barbacka
I samband med kostnadskalkylen för vallskyddet har
en spontad vallkonstruktion använts som utgångspunkt. Området skyddas i dag av marknivån upp
till nivån +2,6 m. Befintlig GC-väg behöver flyttas in
österut för att inrymma skyddsvall och skötselväg.
Vid f.d. ställverket krävs omfattande omläggning av
högspänningskabel för el och övriga el samt optokablar, vilket bedöms blir kostnadsdrivande.
Ett antal dagvattenutlopp och ytor som anläggs
FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

Höjdkarta där röda områden är under
+1 meter över havets medelnivå, grönt är
upp till +2 meter, ljusblått är upp till +3
meter och mörkblått upp till +4 metre.
Lila är mellan +4 och +5 meter.,
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för skyfall behöver förses med pumpanordningar.
Korsande VA-ledningar behöver säkras i samband
med att vallen byggs.

Myndighetstillstånd
Sträckan mellan Långebro – Barbacka – P2 Norr –
Norra Banvallen kan komma att delas upp i olika
etapper då den troligen kommer att gestaltas med
olika typer av skydd. För samtliga sträckor krävs
dispens från strandskydd 7 kap MB samt tillstånd för
vattenverksamhet med dispens från förbud mot markavvattning 11kap MB.

1d

1a

För sträckan norr om Tivoliparken krävs även dispens
för ingrepp i Natura 2000 område, 7 kap MB, påverkan
på fågeldirektivet eventuell påverkan på habitatdirektivet. Flertalet av sträckorna kräver detaljplan,
samtliga sträckor bör planläggas för att säkra och tillgängliggöra marken på lång sikt.

1b

1c

Till höger syns vallsträckning med
de fyra delsträckorna i fas 2: 1c
Långebro-Tivoliparken, 1b Tivoliparken-Barbacka, 1a, Barbacka
(Tivoliparken-P2) samt 1d Barbacka
(P2)-Norra banvallen.
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4.4. Trafik
Området norr om Kanalen är idag inte tillgängligt
för allmänheten, och kommer inte beskrivas i detta
kapitel. Trafik som beskrivs här berör området söder
om Kanalen.
Gång
Det är idag lätt att röra sig området som gående.
Längs flera av gatorna finns trottoarer. Trafikflödet
i området är lågt, vilket gör det lätt att korsa gator.
Korsningspunkten Tivolibadsgatan/Barbackagatan/
järnvägen är otydligt utformad för gående. Det finns
ingen tydlig gångväg här. Övergångställe finns över
Barbackagatan, men sen finns ingen övergång på
Tivolibadsgatan för att nå övergångställena över resecentrum.

Cykel
Det finns cykelväg längs med södra och västra kanten
av området, se bild nedan, i övrigt får man cykla i
blandtrafik. Trafikflödet inom området är visserligen
lågt, men pga att det finns parkeringsplatser längs
gatorna som backar ut i gatan finns det en risk för
olyckor. Området har en god koppling till det övriga
cykelnätet i staden. Via cykelvägen i södra delen
av området når man flera av huvudcykelstråken
eftersom dessa går via Kristianstad C. I södra delen
av området, precis i gränsen till Tivoliparken har
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kommunen byggt ett nytt cykelgarage.

Kollektivtrafik
Området ligger precis intill Kristianstad C, där tåg och
alla bussar stannar, vilket gör att området har utmärkt
kollektivtrafikförbindelse. Från Kristianstad C går tåg
till bland annat Helsingborg, Malmö, Köpenhamn,
Blekinge och Hässleholm som är en stor knutpunkt
för tågtrafiken i Sverige. Regionbussar går till flera
orter inom kommunen och utanför exempelvis till
Simrishamn, Ystad, Malmö, Lund, Osby, Hörby och
Bromölla. I Kristianstad finns fyra stadsbusslinjer och
de trafikerar alla Kristianstad C.

till och från Kristianstad C.

Till badhuset går en del biltrafik men också skolbusstransporter. Vi kan anta att en del som har målpunkt
i Barbackaområdet även ställer sig på parkeringsplatsen vid Naturum.

Bil och övrig motorfordonstrafik
Dagens tillfart till området går genom Kristianstad
C och är inte helt optimalt. Det är många korsningspunkter på kort sträcka. Bussars svängradie är stor
och många gånger blir bussar stående på snedden och
blockerar.Bilister har många rörelser att hålla reda på,
korsande bussar, mycket gående och många cyklister.
Inom området finns både allmänna och privata parkeringsplatser för bilar. De allmänna längs gatorna,
de flesta tvärställda så de backar ut i gatan. I parkeringshuset är det privata parkeringsplatser som hyrs
ut till företag och boende i området. Barbackagatans
parkeringsplatser är väl utnyttjad, främst som arbetsplatsparkering och för de som pendlar med tåg/buss

Järnvägsövergången som förbinder centrum med
Barbackaområdet.
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Det nya cykelgarget i nordöstra kanten av Tivoliparken.

Parkering längs stationsområdet i områdets östra del.
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4.5. Geoteknik och markmiljö
Flera geotekniska undersökningar har gjorts i
området tidigare och under början av 2020 beställdes
en uppdatering för hela området i samband med
framtagande av plan för skyddsvallar.
Jordartskartan beskriver ganska väl jordlagerföljden
innan området byggdes ut med glacial lera i större
delen samt inslag av organiska avlagringar och morän
i västra delen. De ytliga lagren utgörs idag av fyllnadsmassor som varierar mellan 0,5 och 4,5 meter i
mäktighet. Detta innebär att kvarvarande jordlager
med lera och organiskt material är begränsat till
0,5-1,5 meter. Väster om Lilla Bangårdsgatan och ut
mot Helgeå förekommer lösare jordlager upp till 6,5
meter. Dessa ytliga lager vilar på fast lagrad siltig
sandig morän. Genomsläppligheten på ytskiktet
bedöms som god medan grundvattenytan ligger i höjd
med Helgeå. I Swecos uppdrag ingick provtagning av
föroreningssituationen i området och från 12 jordprover analyserades tungmetaller, oljekolvägen och
PAH. Två av dessa punkter väster om Kvarnen visade
på förhöjda halter. I korsningen mellan Tunnbindaregatan och Lilla Bangårdsgatan uppmättes förhöjda
halter Arsenik och i norra änden av Barbackavägen
förhöjda halter oljekolväte och PAH. Dessa värden
ligger huvudsakligen under gränsvärdet för mindre
känslig markanvändning.
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Huvuddragen
i områdets
jordarter efter
geoteknisk
utredning 2020.
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Sektion genom området med geotekniska förutsättningar. Geoteknisk utredning 2020.
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4.6. Riksintressen
Riksintresse för kulturmiljö
Riksintressetexten är indelad i två delar, Värdebeskrivning och För att inte riksintresset påtaglig skall
skadas måste följande beaktas för riksintresset. I Värdebeskrivning anges själva värdet i riksintresset, tillexempel präglande kulturhistoriskt utvecklingsskede
eller händelseförlopp, verksamhet eller aktivitet, tidsperiod kortare eller längre, kulturhistoriskt landskap/
miljötyp, regionala/lokala förutsättningar och andra
perspektiv på landskapets/miljöns utveckling. Under
För att inte riksintresset påtaglig skall skadas måste
följande beaktas anges de beståndsdelar som inte får
skadas utan som gör den riksintressanta historien
läsbar i landskapet, beståndsdelarnas egenskaper
och karaktärsdrag, landskapets och beståndsdelarnas
rumsliga samband och sammanhang.

Riksintresse - Kristianstad Stad [L 15] (Kristianstad) (nationell numrering)
”Fästningsstad och residensstad med rutnätsplan och
arkitektur präglad av militär och förvaltning. Ett av
de främsta exemplen på den danske kungen Christian
IV:s stadsbyggnadskonst, anlagd som gränsfästning
mot Sverige.”
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Värdebeskrivning:
• Stadsplan som genom sin långsträckta, rektangulära
form är unik bland landets befästningsstäder.
• Trefaldighetskyrkan från Christian IV:s tid, bevarade
befästningsanläggningar och militära byggnader.
• Institutionsbyggnader och annan bebyggelse som
hör samman med funktionen som residensstad.
• Äldre småskalig bebyggelse och mer storstadsmässig
bebyggelse från 1800-talets slut vid främst Stora Torg
och boulevarderna utmed stadens långsidor.
• Boulevarderna och zoner av parkanläggningar och
offentliga byggnader som ersatte befästningarna efter
1800-talets mitt.
Detta innebär att förändringar inom riksintresseområdet skall ställas mot kärnvärdena i riksintresset.
Riksintresseområdet för Kristianstads stad är nästintill synonymt med den ursprungliga renässansplanen
från 1614 men en stor del av 1800-talets stadsutveckling är också med i form av Boulevarderna, Tivoliparken och betydelsen som Residensstad.
För att inte riksintresset påtaglig skall skadas måste
följande beaktas:
• Rutnätplanens strikta symmetri som delar staden i
en administrativ och en ekonomisk del med bl.a. två
torgbildningar och parallella gator. Gårdsstrukturen
med huvudfasad åt storgator och gårdsbildning och
lägre bebyggelse åt vallgatorna verifierar stadsplanen

likaså de två torgen. Stora torg med administrativ
karaktär och Lilla torg med handel som kännetecken.
Bebyggelsen kring torgen speglar torgens karaktär.
För Stora torgs del är Stora Kronohuset och Tyghuset
(Regionmuseet) med militär koppling särskilt framträdande tillsammans med Heliga Trefaldighetskyrkan och Rådhuset. De borgerliga inslagen som är
starkt förknippat med handelsstadens styre är t ex
Borgmästerhuset och till detta får även Stadshotellet
(Frimurarhuset) inräknas. Lilla Torg är handelsdrivet
vilket också kan avläsas i byggnadernas fasader. Den
täta stenstaden dominerar här miljön.
• Norra Kasern-området med kanal och bastion.
Ytterst sårbart område med både byggnadsminnen
och andra viktiga karaktärsbyggnader exempel
skjutsstall, beväringsbarack och skolbyggnader.
Den militära prägeln och miljöerna skall vara klart
avläsbara i miljön.
• Östra och Västra Boulevarden skall vara trädkantad
och bygga på en tradition av en tät stenstadsarkitektur. I det hänseendet är Västra Boulevarden en
mer sammanhållen 1800-tals struktur än Östra som
har mer inslag av handel och där större förändringar
har företagits under senare delen av 1900-talet men
framförallt under 2010-talet.
• Tivoliparken skall bibehålla grundstrukturen av den
ursprungliga parken med b.la centralt gångstråk och
kastanjeallé. Teatern och Fornstugan är två byggnader
av stort kulturhistoriskt värde, där den senare är
FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

byggnadsminne.
• Institutionsbyggnader och annan bebyggelse som
hör samman med funktionen som residensstad är
en viktig del av Kristianstads historia, där Länsresidenset är det tydligaste avtrycket.

Barbackaområdet ligger till stor del inom riksintresset för kulturmiljö och ny bebyggelse kommer att
påverka riksintresset bland annat beroende på höjd
jämfört med befintliga viktiga byggnader och bebyggelsestruktur.

RIksintresse för naturvård
Värdebeskrivning - Helge åns nedre lopp (Araslövssjön och Hammarsjön)
Rakt genom planområdet sträcker sig riksintresset
för naturvård för Helgeåns nedre lopp. Området
har höga naturvärden med öppet vatten, naturbetesmarker och sötvattensstrandängar som regelbundet översvämmas. De båda sjöarna som ingår i
riksintresset, Araslövssjön och Hammarsjön, är båda
mycket grunda. Hammarsjön har ett maxdjup på cirka
1,5 m men under sommaren sjunker vattendjupet och
den är då bara hälften så djup. Området är en viktig
rast- och häckningslokal för flera våtmarksfågelarter.
Jordbrukslandskapet i området har lång hävdkontinuitet och rik förekomst av naturbetesmarker. Även
slåtterängar förekommer. På sötvattenstrandängar
och öppen hagmark återfinns art- och individrika
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växtsamhällen. Strandpaddan som räknas som sårbar
har här en av sina få lokaler. Området är en mycket
viktig fågellokal för stora mängder vadare (flera
hotade arter), gäss och änder.
Våtmarksobjektet vid Araslövssjön och Hammarsjön är ett stort långsträckt våtmarkskomplex med
värdefulla mader längs sjöstränderna vilka tidvis är
översvämmade. Objektet rymmer också värdefull
sumpskog. Området har höga botaniska och ornitologiska värden.
Ån är mycket artrik när det gäller fisk. Här finns 32
olika fiskarter, med bl.a. sandkrypare, havsöring,
grönling, faren och havsnejonöga. Här finns även
restbestånd av lax. En återintroduktion av den akut
hotade malen har gjorts.

För att inte riksintresset påtaglig skall skadas måste
följande beaktas
• Fortsatt jordbruk med åkerbruk, slåtter, naturvårdsinriktad betesdrift och skötsel av landskapselement.
• Restaurering av igenvuxna naturbetesmarker.
• Bevarandet av våtmarkernas värde kräver att
områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt.
Områdets naturvärden kan påverkas negativt av:
• Minskat eller upphört jordbruks/betesdrift, skogsplantering av jordbruksmark, energiskogsodling,
igenväxning, spridning av gifter eller gödselmedel,

bebyggelse, nydikning, täkt, luftledningar och vägdragningar.
• Avverkning av sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner kan skada naturvärdena.
• Kulvertering eller förändring av vattendragets
sträckning eller bottenprofil, vandringshinder och
vattenreglering, vattenuttag, utsläpp av försurande
ämnen, tillförsel av organiska gifter, pesticidanvändning, tungmetallnedfall eller utsläpp, överfiske,
inplantering av främmande öringstammar och skogsavverkning längs vattendraget.
Riksintresset naturvård omfattar landskapsbildsvärden och det är främst dessa som en utveckling av
Barbackaområdet kan komma i konflikt med . Stadens
möte med riksintresset och höjden på byggnaderna
samt hur dessa uppfattas från riksintresset är viktiga
att beakta.

Riksintresse för friluftsliv
Araslövssjön-Hammarsjön-Helge å
De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse.
I dessa områden ska kommunerna ta hänsyn till friluftslivet i översikts- och detaljplanering.
Området upptar en yta av cirka 8100 hektar och
sträcker sig genom Kristianstad kommun och vidare
en bit in i Östra Göinge kommun. Området utgörs till
stor del av vatten i form av sjöar och intilliggande
Inledning | Begreppsförklaring
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våtmarksområden. I riksintresset ingår Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike och Naturum. Området
har mycket höga naturvärden och utgör genom sitt
läge i anslutning till Kristianstad centrum ett unikt
besöksmål för såväl lokalbefolkning som för mer
långväga turister.

Värdebeskrivning
Naturvårdsverket beskriver områdets värden såhär:
”Araslövssjön och Hammarsjön är stora och grunda
slättsjöar som omgärdas av mycket artrika strandängar med mosaikartade inslag av buskpartier. De
naturliga återkommande översvämningarna som
regelbundet sätter ängarna och strandskogar under
vatten präglar området. Fågellivet är synnerligen
rikt och sjöarna är särskilt viktiga för häckande och
rastande våtmarksfåglar. På stränderna finns många
kända fornminnen med spår från 7 500 år gamla
bosättningar. ”
Även om områdets natur och fågelliv är mycket
känsligt för störning erbjuder området en mängd
möjligheter till friluftsliv i samklang med naturen.
Fågeltorn och plattformar för fågelskådning finns
på flertalet platser inom området, varav flera är tillgängliga med rullstol. Det är möjligt att paddla kanot i
sjöarna och åarna så länge man inte stör fågellivet och
det går bra att fiska i sjöarna.
För att värdena ska bestå är det viktigt att naturvär-
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dena besvaras och att de områden som är avsatta
som naturreservat förvaltas enligt skötselplanen. Det
är också viktigt att området lämnas fritt från exploateringar, främst bebyggelseexploatering. Anläggningar med negativ visuell inverkan t ex master och
vindkraft, kan skada området även om de anläggs
utanför gränserna. Här behöver ny bebyggelse utvärderas på Barbackaområdet när det gäller visuell
påverkan på riksintresset för friluftsliv. För stort
slitage i naturmarker och störningar på fågellivet kan
skada områdets värden.
Potential finns att ytterligare utöka tillgängligheten
till området genom exempelvis bättre möjligheter att
ta sig dit med kollektivtrafik, eller bygga ut cykelnätet
inom området

• Ska byggnadsfritt avstånd beaktas.
• Hänsyn tas till risker, ex buller och säkerhetsavstånd
till järnväg.

Riksintresse för transporter
Järnvägsstation och järnväg i Skånebanan, Blekingebanan och Åhusbanan
Åhusbanan är förbindelselänk till Åhus hamn som är
utpekat som riksintresse. Blekinge Kustbana sträcker
sig mellan Kristianstad och Karlskrona, banan är
viktig för godstrafiken. Skånebanan sträcker sig
mellan Helsingborg och Kristianstad och förbinder
Västkustbanan, Södra stambanan samt Blekinge
Kustbana med varandra och har därmed en interregional betydelse.
För att inte riksintresset påtagligt ska skadas:
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Riksintresse för kulturmiljö. Källa Länsstyrelsen i
Skåne 2020.
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Riksintresse för naturvård. Källa Länsstyrelsen i Skåne
2020.

Riksintresse för friluftsliv. Källa Länsstyrelsen i Skåne
2020.
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4.7. Miljöintressen
Förorenad mark
Utfyllnadsmassorna i området medför risk för markföroreningar och de provtagningar som genomfördes
2020 visar att det finns anledning att beakta detta i
fortsatt utveckling av området.
Miljöfarlig verksamhet
Tidigare industriverksamhet har idag nästan helt
ersatts av kontor, bostäder och offentliga byggnader
förutom i norra delen av området där Trafikverket
fortfarande bedriver verksamhet och där det nya ställverket finns. Ställverket är en högspänningsanläggning som har ett visst skyddsavstånd. Även Allöverket
påverkar området för förstudien genom att ha skyddsavstånd för både verksamheten och hanteringen av flis
som medför damm och partiklar i omgivningen.

Buller
Idag är det främst järnvägen som bidrar med buller
i området och därmed är påverkan störst i den östra
delen. Med framtida väganslutning från Härlövsängaleden blir bullersituationen annorlunda. Det är främst
de blå, lila och röda markeringarna i kartan som
innebär nivåer som kan påverka byggnation och utevistelse i området.

Området ligger nära recipient för dagvatten och
riskerna för negativ påverkan från skyfall bedöms
som små. På bilden nedan kan man se att det är gatumiljöer från Barbackagatan till Tunnbindaregatan
och vidare till kanalen som är påverkade. Med mer
hårdgjorda ytor i området kan situationen förvärras
och det är viktigt att beakta både infiltration och
avledning av ytvatten till recipienter.

Illustration av bullersituationen i området. Simulering
genomförd år 201x. Källa Kristianstads kommun.
Illustration av skyfallssimulering 2020. Källa Kristianstads kommun.

Skyfall
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4.8. Naturresursintresse
Skyddsområde vattentäkt
Centrala Kristianstad, inklusive planområdet, ligger i
dag inom ett skyddsområde för de kommunala grundvattentäkter som ligger vid vattenverket och utmed
Västra Boulevarden. Dessa täkter planerar Tekniska
förvaltningen att stänga inom några år på grund av
riskerna från föroreningar från den närbelägna Härlövstippen, men även från centrala staden. Skyddsområdet kommer då att upphävas.

Illustration över kända markföroreningar. Kristianstad kommun 2020.
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Illustration skyddsområde vattentäkt. Kristianstads
kommun 2020.
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4.9. Naturmiljövärden
Natura 2000 område och Ramsarområde
Ett Natura 2000 område (SPA, fågel) sträcker sig från
Araslövssjön via Isternäset och Helge å ner till programområdets norra och nordvästra delar. Delar av
programområdet omfattas och gränsar till Natura
2000 området, bl a våtmarksområdet norr om Norra
Kanalen. Ramsarområdet Nedre Helgeån (Internationellt skyddsvärt våtmarksområde enligt Ramsarkonventionen) berör också programområdets västra
delar i anslutning till Helgeåns östra strandlinje.
Helgeåns nedre avrinningsområde i Kristianstads
kommun omfattas av Biosfärområde Kristianstads
Vattenrike, vilket innebär att större delen av Kristianstads kommun och hela programområdet ingår i
Biosfärområdet. Enligt Unesco ska biosfärområden
bidra till bevarandet av natur- och kulturvärden
samtidigt som man också ska kunna utnyttja och
utveckla dessa på ett för värdena uthålligt sätt.
Naturvårdsprogram
Naturvårdsprogrammet är kommunens långsiktiga
handlingsplan där mål och åtgärder för att bevara
och utveckla befintliga naturvärden läggs fast. Programmet antogs 2016 och åtgärdsdelen gäller till och
med år 2020. I programmet beskrivs de mest värdefulla områdena och de som gränsar till förstudien är

33

Inledning | Begreppsförklaring

Helgeå.
Skötselåtgärder/skötselmål:
För att ovanstående kvalitetsmål ska kunna uppfyllas
bör följande skötselåtgärder vidtas.
- Områdets naturliga hydrologi bör inte ändras eller
påverkas.
- Åtgärder bör vidtas för att minska tillförseln av
näring och humöst material till vattendraget.
- Ingrepp i vattendraget som kanalisering, invallning
eller rensning bör ej förekomma.
- Naturliga eller anlagda vandringsvägar bör säkerställas i vattendraget för att motverka fragmentering
från dämmen och andra vandringshinder.
- På de sträckor där en beskuggande trädridå finns
bör denna bevaras.
- Död ved tillåts finnas kvar alternativt tillförs vattendraget.
- Vidare info se bevarandeplan för Natura – 2000
området Helge å.

Natura 2000-område
Till varje Natura 2000-område ska det finnas en
bevarandeplan. En bevarandeplan för Natura 2000området Helgeå SE0420307 fastställdes 2017. Den
ger en beskrivning av området och dess naturvärden
och vilken skötsel som behövs för att dessa naturvärden ska finnas kvar långsiktigt. Bevarandeplanen
innehåller också en beskrivning av vilka verksamheter och åtgärder som kan hota de arter och livs-

miljöer som ska skyddas i Natura 2000-området.
Bevarandeplanen innehåller viktig information som
används som underlag vid samråd och tillståndsprövningar av verksamheter och åtgärder inom Natura
2000-området.

Motivering:
Natura 2000-området Helge å utgör ett internationellt
betydelsefullt vattendrag med stora årliga vattenståndsförändringar som innebär att ån och angränsande sumpskogar, kärr och betesmarker hyser stora
biologiska värden. Vattensystemet karaktäriseras av
långgrunda stränder som tidvis översvämmas. Helge å
utgör en av de trettio mest skyddsvärda våtmarkerna
i Sverige och är ett RAMSAR-område. Den rödlistade
arten gullstånds har sina huvudsakliga växtplatser i
Norden utmed Helge åns nedre lopp. Jättemöja finns
bara på några få platser i Skåne. Sydmaskros har sin
enda lokal i Sverige.
I hotbilden tas bland annat exploatering av vattendragens stränder upp. Bebyggelse, vägar, anläggningar
och annan markexploatering och markanvändningsförändring, exempelvis skogsplantering och täktverksamhet, i objektet eller i angränsande områden
som kan påverka naturvärdena i området negativt.
Exploatering/konstruktion i vattendraget har en stor
negativ effekt på laxen.
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Övriga naturvärden
Banverket har 2009 låtit göra en zoologisk och
botanisk inventering av flera stationsmiljöer i
landet, däribland Kristianstad C. Stora delar av stationsområdet, framförallt miljön kring de äldre
lokstallarna, finns på mark med hög sandhalt vilket
medfört att en torrängsflora har etablerat sig
tillsammans med ett komplex av andra organismgrupper som är knutna till torra och sandiga miljöer.
Området är bland annat en av få förekomstlokaler
för vissa rödlistade växter. Området är bland annat
en av få förekomstlokaler för det rödlistade stortapetserarbiet Megachile lagopoda, vilket är knutet till
värdväxten väddklint. Det sandiga området kring lokstallarna är även värdefullt ur botanisk synvinkel. Här
finns bland annat färgreseda Reseda luteola, norsk
fingerört Potentilla norvegica, harmynta Satureja
acinos och råttsvingel Vulpia myuros. Mitt emot stationsbyggnaden finns en population av den sällsynta
grusvivan Androsacre septentrionalis. Förekomsten
av dessa arter ställer krav på ytterligare studier och
ett anpassat tillvägagångssätt i genomförandefasen.

väganslutningen till Härlövsängaleden är
tänkt att dras. Höga naturvärden finns även
vid lokstallarna i norra delen av området
samt i kanalen mellan gamla ställverket
och nya lokaliseringen. I kartan nedan
framgår var de höga naturvärdena är lokaliserade. Värderingen bygger på den nationella standard enligt SIS (2014) som finns
framtagen.

Naturvärdesinventeringen har även sammanställt uppgifter om 20 rödlistade arter
samt förekomst av 149 värdeelement som
är särskilt värdefulla träd eller andra värdefulla miljöer för biologisk mångfald.
Naturvärdesinventeringen innehåller även
en bedömning av de rekreativa värdena för
friluftslivet i området enligt Naturvårdsverkets modell för kartering av friluftslivet.

Naturvärdesinventering
En kompletterande naturvärdesinventering har
genomförts under sommaren 2020 av Naturcentrum
AB. Studien visar på mycket höga naturvärden i delar
av det studerade området som även omfattar Tivoliparken och våtmarksområdet där den eventuella
FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020
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4.10. Kulturmiljövärden
Förutom riksintresseområdena för kulturmiljövård
finns andra viktiga kulturhistoriska värden att lyfta
fram i den översiktliga planeringen. Länsstyrelsen
har tagit fram och antagit ett regionalt kulturmiljöprogram som beskriver regionalt viktiga områden,
objekt och samband. Kommunen har ett antaget kulturmiljövårdsprogram från 1990 med kommunalt
viktiga områden och objekt utpekade. I den fördjupade översiktsplanen från 2009 finns en reviderad
bild av kulturmiljövärden redovisade i två kategorier,
”sårbara för förändringar” och ”viss tålighet mot förändringar”. Eftersom det kommunala kulturmiljöprogrammet börjar bli inaktuellt i vissa avseenden och
beskrivningarna i FÖP 2009 inte är kompletta gjordes
en kulturmiljöinventering 2018 med hjälp av regionmuseet i Skåne och Blekinge för att ge ett bättre
underlag. Särskilt fokus har lagts på de områden inom
planområdet där det föreslås förändrad markanvändning. Fornlämningar och byggnadsminnen har en
särskild ställning i lagstiftningen och ges därför en
mer utförlig beskrivning nedan.

Byggnadsminnen
Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden
och hur samhället över tid förändrats. Över 2 400
anläggningar och miljöer är skyddade som byggnadsminnen i landet. Byggnadsminnen kan utgöras av
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såväl byggnader som miljöer och anläggningar som
har kulturhistoriskt värde. Byggnadsminnena har
stor spännvidd i tid och rum från medeltida borgar till
modern bebyggelse från 1900-talet. Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har
stor betydelse för förståelsen av dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till
en viktig del av kulturarvet. För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser för varje byggnadsminne. Det finns två
typer av byggnadsminnen – byggnadsminnen enligt
kulturmiljölagen (enskilda) och statliga byggnadsminnen.
Inom området för förstudien finns ett byggnadsminne, lokstallarna med vattentorn, vändskiva och
anslutande spår. I direkt anslutning finns ytterligare
två, järnvägsstationen och fornstugan i Tivoliparken.
Fornlämningar
Definitionen för en fast fornlämning är kortfattat
att Det skall vara lämningar efter människors verksamhet under forna tider, de ska ha tillkommit genom
äldre tiders bruk och vara varaktigt övergivna.
Alla fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. Detta gäller även de som inte är registrerade
och det behövs alltså inte något särskilt beslut om
detta. Den som planerar eller utför ett arbete är enligt
lag skyldig att ta reda på om någon fornlämning eller
annan kulturlämning berörs. I Kristianstad och runt

om i kommunen finns det gott om fornlämningar och
tidsspannet mellan dem är stort, allt från flintavslag
från stenåldern till gravar mitten av 1800-talet. En del
lämningar är synliga för blotta ögat som till exempel
en gravhög, ruin eller en runsten medan andra
lämningar ligger väl dolda under mark. Dock skyddas
samtliga av Kulturmiljölagens andra kapitel.
Stora delar av Kristianstads centrum är en fornlämning och måste följaktligen hanteras därefter. Det
innebär att många åtgärder måste sökas tillstånd för
hos Länsstyrelsen då alla fornlämningar skyddas av
KML kap 2.

Kulturmiljöprogram
De två heltäckande kulturmiljöprogrammen som
finns för Kristianstads kommun är ”Kulturmiljöprogram Kristianstads kommun” framtaget och antaget
av kommunfullmäktige 1993 och det regionala Kulturmiljöprogrammet som Länsstyrelsen står bakom
från 2006. Dessa två program är till viss del överlappande men skiljer sig något i urvalskriterier som
främst beror på att kulturmiljöbegreppet har vidgats
över tid.
Det kommunala programmet omfattar arkeologi, kulturlandskap och bebyggelse och är sorterat sockenvis
för byarna och stadsdelar för staden. Stadshistorien är beskriven för vart sekel och är exemplifieras
med viktiga historiska händelser och tidstypiska
byggnader. Det regionala kulturmiljöprogrammet
FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

är en omarbetad version som bygger på ett äldre
program från 1984 med sockenvisa och topografiska
inventeringar. Det förnyades och kompletterades med
nya ämnesområden kallat temalandskap som exempelvis det administrativa landskapet eller fritidslandskapet för att karaktärisera och värdera kulturmiljöer.

Illustration av riksintresse för kulturmiljövård (mörk
fyllning), byggnadsminnen (lila) och fornminnesområde (streckat område).
FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

Illustration av värdering i det kommunala kulturmiljövårdsprogrammet från 1993.
Uppdaterad kulturmiljövärdering av Barbackaområdet
(Katarina Olsson 2020).
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4.11. Friluftsliv
Generellt är området mycket viktigt för friluftslivet,
dels genom att det gränsar till ett riksintresse för friluftsliv men också för att stadens viktigaste offentliga
rum, Tivoliparken ligger direkt söder om området.
Genom anläggandet av naturum med anslutande bro
samt parkeringen vid naturum har stråket längs Barbackaområdets södra kant blivit ett av de mest frekventerade promenadstråken i staden. Även gångvägen
längs Helgeå från Tivoliparken upp till Kanalhuset och
vidare på Linnérundan är mycket viktigt.

En hög exploatering av Barbackaområdet med upp
till 100 000 kvadratmeter bostäder, verksamheter
och service men utan ytterligare grönområden ställer
höga krav på befintliga grönområden i närområdet,
särskilt Tivoliparken. Det är också viktigt att kvartersmarken och byggnaderna utformas med grönska och
möjligheter för avkoppling samt bidrar med ekosystemtjänster.
Grönplan
Kristianstads kommun har antagit en grönplan som
tar upp olika aspekter på friluftsliv och rekreation
kopplat till de gröna och blå miljöerna. I utvecklingsförslaget som utgör underlag för den översiktliga planeringen redovisas Årummet som ett viktigt
centralt grönområde i staden med viktiga stråk både
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längs Helgeå och över naturumsbron vidare ut till
Härlövs ängar- och backar. Tivoliparken är en del av
detta större grönområde som sträcker sig till Lillö
kungsgård och Charlottesborg samt vidare norrut och
söderut längs Helgeå.

Biosfärområde Kristianstad vattenrike
Området för förstudien gränsar till ett kärnområde
i Biosfärområde Kristianstad vattenrike och har
mycket höga värden. Den första besöksanläggningen
i Biosfärområdet anlades i form av kanalhuset i
områdets västra del och Linnérundan som är Biosfärområdets viktigaste vandringsled går längs områdets
västra kant. Biosfärområdets viktigaste besöksmål är
naturum som ligger strax sydväst om området och
har över 50 000 besökare varje år. På Helgeå sker
båtturer i samverkan med biosfärområdet och årligen
görs provfiske för att följa fiskfaunans utveckling i
området.

Förutom Tivoliparken är tillgången till allmän
platsmark begränsad i området. Linnérundan är ett
viktigt komplement för friluftslivet.

FÖRSTUDIE BARBACKAOMRÅDET 2020

Karta ur grönplanen som visar de övergripande strukturerna för grönstrukturen och dess möjliga utveckling.
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5. Förslag till utveckling
5.1. Möjlig utveckling
Hög exploatering prövas
Området har utmaningar när det gäller byggnation
med risk för översvämning, kostsamma parkeringslösningar och närhet till stationsområdet vilket föranleder behov av en hög exploatering för att få ekonomi
i exploateringsprojekt.
För både trafikutredningen och VA-utredningen presenterades tre alternativ med olika sammansättning
på bebyggelsen för att se hur de tekniska lösningarna
påverkas av sammansättningen i området. Förutsättningarna var en hög exploatering med 90-120 000
kvadratmeter bebyggelse fördelade på 3-6 våningar.
Främst sker denna bebyggelse på gamla ställverkstomten och badhustomten men även till viss del på
norra bangårdsområdet, som påbyggnad på parkeringshuset och möjlig tillbyggnad på HSB fastigheten
och kulturkvarteret. Alla alternativen innehåller en
kombination av bostäder och kontor för att skapa en
levande stadsdel under hela dygnet samtidigt som det
centrala läget är särskilt lämpligt för arbetspendling.
Hur hög exploateringen kan bli beror främst på riksintresset för kulturmiljövård som begränsar byggnadshöjder, översvämningsskyddet som behöver ytor
och möjlighet till förhöjning i framtiden samt trafiksituationen vid en framtida exploatering. Den möjliga
exploateringen på 100 000 kvadratmeter skall ses
som en maximal nivå.
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Alternativ 1
Utbyggnadsarea
Kontor
Restaurang
Bostäder
SUMMA kvm BTA

(kvm BTA)
74 146
500
33 430
108 076

Alternativ 2
Utbyggnadsarea
Kontor
Högskola/Gymnasium
Restaurang
Bostäder
SUMMA kvm BTA

(kvm BTA)
57 069
38 907
1 000
21 077
118 053

Alternativ 3
Utbyggnadsarea
Kontor
Hotell/konferens
Restaurang
Bostäder
SUMMA kvm BTA

(kvm BTA)
52 317
19 000
500
21 077
92 894

Detta kan jämföras med befintlig byggnadsyta:
Kontor ca		
28 000
bostäder ca		
13 000
Offentlig verksamhet ca 8 000
övrig verksamhet ca
6 000
Summa ca kvm BTA
55 000

Översvämningsskydd
En utbyggnad av Barbackaområdet förutsätter säkerställande av översvämningsskydd. Plan för utbyggnad
av skyddsvallar (2021) visar på den nya dimensioneringen som gör att den nya skyddsvallen behöver
vara + 1,5 – 2,0 meter över dagens marknivå. Vallens
krönhöjd är +3,8 meter och den maximala höjden +4
meter. Förstudien har tagit hänsyn till behov av ytor
för översvämningsskydd mot Helgeå och kanalen
norr om gamla ställverkstomten med 10-15 meter
innanför en tänkt utfyllnad, vall eller kaj. Placeringen
av skyddet är dock osäker och det kan finnas behov av
att utnytta mer av den exploateringsbara marken för
framtida översvämningsskydd.
Eftersom exploateringsgraden i den södra delen
kommer att vara hög är det rimligt att undersöka
mer urbana lösningar på översvämningsskydden
samt även exploateringsfinansierade lösningar. Den
norra delen (norr om kanalen) kräver traditionella
valllösningar för att skydda eventuell vägförbindelse
till Härlövsängaleden och framtida verksamheter i
området.
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Trafiksituationen
Trafikutredning
Antal bef. parkeringar
Nya parkeringar 		
Summa			

Trafikalstring f/dygn
Nuvarande		
Trafikökning		
Summa			

alt 1
570
434
1004

alt 1
2700
2923
5623

alt 2
570
517
1087

alt 2
2700
2606
5306

alt 3
570
318
888

alt 3
2700
2105
4805

Slutsatsen av trafikutredningen är att både parkeringsbehov och trafikalstring inte påverkas markant
av de olika alternativen utan det är byggnadsytan
som är avgörande (alt 3 har en mindre byggnadsyta).
Den ökade trafikalstringen är omfattande och medför
ungefär en fördubbling av trafiken i området. Även
parkeringsbehovet är omfattande och motsvarar
knappt en fördubbling. Utifrån trafiksituationen kan
man tänka sig många olika kombinationer av verksamheter i området.
Väganslutning till Härlövsängaleden
Trafiken till området via Tivolibadsgatan bedömer
kommunen får inte öka från dagens nivå och ett alternativ är att bygga en ny väganslutning till Härlövsängaleden via InfraNords stickspår. Denna väg ingår också
som ett alternativ i de olika alternativ för 3:e delen
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på Kristianstadslänken som utreds. En anslutning
av väg till Härlövsängaleden skulle avlasta trafiken i
centrala Kristianstad och särskilt järnvägsövergången
vid Tivolibadsgatan som i så fall skulle kunna stängas
för biltrafik och endast vara öppen för kollektivtrafik,
cykel och gångtrafik. Vägen följer befintligt stickspår
som idag används för inkörning av lok och vagnar till
InfraNords verkstad men kräver ytterligare utfyllnad
av 75 meter våtmarksområde för att ansluta till Härlövsängaleden. Denna sträcka är idag Natura 2000område med höga naturvärden och kräver dispens
från Länsstyrelsen. Området är även riksintresse för
naturvården men det kommunala naturreservatet
Årummet har lämnat möjlighet för framtida väganslutning. Bästa lösningen för parkering i Barbackaområdet med väganslutningen är att bygga på befintligt
parkeringshus med fyra våningar vilket motsvarar
framtida parkeringsbehov och ger möjlighet för
optimal exploatering av området. Förslaget är att
pröva vägalternativets möjligheter genom en dispensansökan för ingrepp i Natura 2000-området till
länsstyrelsen. Här finns dock stora utmaningar när
det gäller översvämningsskydd för den möjliga väganslutningen och befintlig Härlövsängaled.
Parkeringslösning möjlig utan anslutning till
Härlövsängaleden
Vidare visar trafikutredningen att det skulle vara
möjligt att klara parkeringsbehovet utanför området

genom parkeringshus på östra sidan av stationen och
järnvägsspåren även om länken till Härlövsängaleden
inte byggs. Detta medför att de som bor och verkar
i området måste vara beredda på att gå 300-500
meter från parkering till arbete/bostad/utbildning.
Troligen är detta svårare att acceptera för bostäder
än för arbetsplatser, utbildning eller hotell. Lösningen
innebär troligen också ett större tryck på naturumsparkeringen och en avsevärd trafikökning på Vattentornsvägen och Västra Boulevarden i centrala Kristianstad. Trafikökningen på Vattentornsvägen samt
Västra Boulevarden blir ca 15 - 20 % ökning beroende
på vilken exploatering samt fördelning av trafikflödet.
Trafikökningarna som förväntas på Västra Boulevarden och Vattentornsvägen påverkar även trafikflödena på övriga infartsvägar till centrala staden. För att
förstå konsekvenserna behöver hela stadens framtida
trafiksituation utredas.
Gångbroar över spårområdet
I befintliga detaljplaner finns utrymme för att
bygga gångbro över spårområdet och bättre koppla
Barbacka med centrala Kristianstad. Behovet av
bättre förbindelse över spårområdet kvarstår i alla
de möjliga alternativen som är aktuella. Då mellersta
perrongen är mycket smal bör anslutningar ligga i
ändarna av perrongen vilket placerar gångbron i höjd
med kanalen söder om ställverket. Denna placering
skulle kunna försörja både norra och södra sidan av
Planförutsättningar | Historia
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Barbackaområdet (från kanalen sett) och komplettera befintlig övergång vid Tivolibadsgatan.

Järnvägsmuseet
En flytt av järnvägsmuseet från Söder till lokstallarna
är bra för utvecklingen av söder och även för järnvägsmuseets verksamhet. De gamla lokstallarna och
vattentornet med anslutande spår och vändplatta är
byggnadsminnen och skyddade mot omfattande förändring av miljön. Muséet behöver kompletterande
byggnader för både utställningar och verkstad som
kan förläggas direkt öster om lokstallarna och norr
om InfraNord om väganslutningen till Härlövsängaleden byggs och stickspåren därmed flyttas. Muséeområdet behöver hägnas in för att minska skadegörelse och passage över spåren. Muséet alstrar en del
trafik och kan också anslutas från östra sidan av spårområdet genom gångbro.
Pröva byggnation på HSB:s fastighet
HSB Skåne har ställts sig positiva till att pröva möjligheten till förtätning på deras fastighet (hyreslägenheter). Dagens punkthus utnyttjar inte det centrala
läget på ett optimalt sätt, särskilt mot Helgeå. Det
finns möjlighet att bygga samman husen, förlänga
byggnaderna mot ån eller lägga en lägre bebyggelse
längs ån. Alla alternativen förutsätter att översvämningsskyddet säkerställs och en exploatering skulle
kunna vara med att bekosta skyddet.
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Pröva byggnation på bangårdsområdet i norr
Norra delen av Barbackaområdet består av utfyllnader i våtmarksområdet för järnvägsändamål och
har inneburit att en hel del markföroreningar finns
i området. Ställverket har flyttats från södra sidan
kanalen till denna del och har ett skyddsavstånd på
cirka 50-60 meter. Byggnadsminnena i lokstallarna
och vattentornet begränsar också områdets möjligheter att utvecklas. På den kvarvarande marken är det
dock möjligt att pröva möjligheten till exploatering
bland annat genom att ersätta befintliga kontorsbyggnader med nya och högre samt att bebygga området
norr om InfraNords verkstad om anslutande spår
kopplas på söderifrån istället för som idag norrifrån.
Detta är en nödvändighet om den nya vägförbindelsen
realiseras.
Tillbyggnad av Barbacka kulturkvarter
Barn- och ungdomsverksamheten i Barbacka kulturkvarter är mycket uppskattad och kvarterets
varierade byggnadsbestånd med stora kulturhistoriska värden är en stor tillgång. Dock är de västra och
norra delarna av kvarteret dåligt utnyttjade och kan
kompletteras och ersättas av nya byggnader utan att
avsevärt skada befintliga kulturhistoriska värden. Med
tanke på befintliga byggnaders höjd och skala samt
anslutande byggnader på kvarnen bör tre våningar
ovan mark och en källarvåning rekommenderas. Även
den södra sidan har nyare byggnader som inte är helt

ändamålsenliga och som skulle kunna ersättas. Verksamheten som bedrivs idag behöver befintliga ytor
som ersätts i nya byggnader samtidigt som det ges
utrymme för fler verksamheter i de kompletterande
byggnadsvolymerna. Tillbyggnaderna gör det också
möjligt att skapa öppna bottenvåningar som bättre
kopplar samman den utåtriktade verksamheten med
kringliggande offentliga platser.
Stärka Tivoliparkens norra del
Genom gångbron över till naturum och naturumsparkeringen har Nya Boulevarden och Tivolibadsgatan
utvecklats till det viktigaste gång- och cykelstråket i
centrala Kristianstad. Stråket ansluter till resecentrum med järnvägsstation och busstation, rådhuset
med 700 arbetsplatser, Regionmuseet som viktig
målpunkt, de centrala handelskvarteren och kulturkvarteret i förlängningen österut. Tivoliparkens
norra del blir därmed en mycket viktig offentlig plats
men är idag inte utformad för inbjudande möten och
avkoppling. I samband med att Barbackaområdet
utvecklas behöver denna del av parken förnyas och
kopplas till stråket och den nya bebyggelsen i området.
Mer publika verksamheter i södra delen
Med samma resonemang som för utvecklingen av
norra Tivoliparken vore det bra med publika verksamheter i södra delen av Barbackaområdet som
vänder sig mot stråket mellan naturum i väst och
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centrala Kristianstad i öster. Barn- och ungdomsverksamheten är en sådan publik verksamhet men det
kan också gälla restaurang, konferens, utbildning och
annan kulturverksamhet.

Hotell och konferens
Kommunen har visat på att det finns behov av ett nytt
hotell och en större konferensanläggning centralt i
staden. Barbackaområdet skulle kunna vara en lokalisering för en sådan verksamhet med närhet till
stationen och centrala staden men även naturum och
Biosfärområde Kristianstad vattenrike.

Högskolan får plats i Barbackaområdet
Kristianstads högskola har uttryckt en vilja av att flytta
in till centrum i Kristianstad och särskilt intresse har
visats för nuvarande badhustomt. Förstudien visar att
badhustomten är begränsad för högskolans ytkrav på
27 000 kvadratmeter men att tillsammans med kulturkvartereet eller på ställverkstomten finns tillräckligt utrymme för att hysa en högskola eller annan typ
av utbildning som t ex gymnasium. Centrala Kristianstad behöver mer arbetsplatser och besökare för att
stärka handel och servicenäringar vilket utbildning
kan bidra med. Närheten till stationen är också en
stor fördel för utbildningsverksamhet och minskar
behovet av biltrafik.
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Visualisering av en möjlig utveckling av Barbackaområdet med föreslagna byggrätter markerade
som volymer. Den verkliga exploateringen blir klart
mindre.
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En blandad stadsdel
Under 1900-talet dominerades Barbackaområdet
av verksamheter och med tillkomsten av HSB:s
bostäder har en mer varierad sammansättning
skapat en mer levande stadsdel under hela dygnet.
Det är värdefullt att fortsätta denna utveckling
med ett blandat innehåll för att stärka en levande
stadsdel.

En gestaltad stadsdel
Tillkommande bebyggelse i Barbackaområdet skall
anpassas till stadens skala och gatustruktur. Höjden
på byggnaderna skall hålla sig under takfoten på
kyrkan och därmed samma höjd som Rådhus Skåne
på 6 våningar. Gatustrukturen med siktlinjer från
centrum skall återspeglas i området med Nya Bouldevarden och dess förlängning i Tivolibadgatan ut
mot naturum. Stora byggnadsvolymer bör brytas ned
genom en varierad arkitektur samtidigt som befintliga byggnader i Kvarnen och HSB:s hyreshus samt
det centrala läget sätter en hög exploateringsgrad.
Stadens möte med Biosfärområde Kristianstad vattenrike är viktigt och stadens siluett och exponerade
fasader skall utformas på ett estetiskt tilltalande sätt.
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5.2. Exploateringeekonomi
Barbackaområdet kan med fördel exploateras med en
hög exploateringsgrad, upp till cirka 100 000 kvadratmeter bruttoarea. Av exploateringsbar bruttoarea så
förfogar kommunen över ca 65 000 kvm BTA inom
exploateringsområdet. Rekommenderad exploatering
erfordrar att ett parkeringshus byggs på östra sidan
spåret. Exploateringsekonomin för kommunens del i
detta projekt, ser i detta tidiga skede ut som om det
balanseras. Exploateringskalkylen har dock en hel del
osäkerheter i framför allt kostnaden för sanering och
ledningsflytt, men även på intäktssidan då detta
genereras av antalet byggrätter som i dagsläget
är svårbedömt. Dessa poster kommer klarna i och
med att området utreds i samband med kommande
detaljplaner.

möjlighet att finansiera detta. Även de kostnader som
uppkommer för att skydda området mot översvämning exkluderas i denna beräkning. Tänkbart är att
exploateringsbidrag kan finansiera del av översvämningsskyddet.

I kalkylen finns kostnader med för infrastrukturen
inom området och även kostnader för gångbroförbindelse över spårområdet i norra delen av perrongerna.
Kalkylen exkluderar eventuella parkeringsanläggningar utanför området. Dessa ska dock finansieras
med parkeringsköp och framtida parkeringsavgifter,
vilket gör att det bör bli en kostnadsneutral post i
kalkylen. Vägkopplingen mellan Barbacka och Härlövsängaleden har inte heller tagits med initialt, men
skulle, om den byggs, helt behöva finansieras av
kommunala medel då exploateringen inte har
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5.3. Fortsatt arbete
För att kunna genomföra exploatering av Barbackaområdet krävs framför allt en hel del utredningar,
detaljplaner och tillstånd kring vallutbyggnad och
påverkan på riksintressen etc. Det behövs även en
analys av den samlade effekten för trafiksituationen i
centrala staden utifrån de många projekt som pågår,
bland annat rättscentrum, Östermalms park, Sommarlust, Vattentornsområdet med flera.
Vatten- och avloppssystemet behöver på samma
sätt en analys av de samlade effekterna av de olika
utbyggnadsprojekt som planeras eller pågår för att
kunna ge en bättre bild över hur en utbyggnad av
Barbackaområdet påverkar VA systemet. Även det
samlade behovet av allmän platsmark samt utnyttjande och belastning på befintliga grönytor behöver
utredas vid en utbyggnad.
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5.4. Slutsatser i sammandrag
•
•
•

•
•
•
•
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För att området ska kunna utvecklas
behöver översvämningsskyddet säkerställas.
Barbackaområdet kan troligen exploateras med en hög exploateringsgrad
med upp till cirka 100 000 kvadratmeter
byggnadsyta.
Exloateringen kan inledas med parkeringslösningar på östra sidan stationsområdet vilket medför ökad trafik på
Vattentornsvägen och Västra Boulevarden.
En ny vägdragning till Härlövsängaleden
kan reserveras för framtida behov.
En gångbro i norra delen av perongerna
bör byggas tidigt för att öka tillgängligheten till Barbackaområdet.
Järnvägsmuseet kan med fördel
etableras vid lokstallarna i norra delen
av Barbackaområdet om översvämningsskydd säkerställs.
HSB:s fastighet kan förtätas om över-
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•
•
•

•

•
•
•

svämningsskyddet säkerställs.
Parkeringshuset kan byggas på med upp
till fyra våningar.
Kulturkvarteret kan kompletteras med
nya byggnader i tre våningar i norr,
väster och söder.
Tivoliparkens norra del behöver stärkas
för att komplettera en hög exploatering i
Barbackaområdet och stötta det viktiga
gång- och cykelstråket längs Tivolibadsgatan.
Barbackaområdet är lämpligt för etablering av hotell och konferensanläggning.
Högskolan får plats på Barbackaområdet
men troligen inte enbart på badhustomten.
Mer publika verksamheter är att föredra
i den södra delen av Barbackaområdet
där mest människor rör sig.
En blandning av bostäder, arbetsplatser
och publika verksamheter gynnar en
levande stadsdel under hela dygnet.

•
•

En väl gestaltad bebyggelse tar hänsyn
till stadens profil och struktur när det
gäller höjder, gatustruktur och arkitektonisk utformning.
Utredningar behövs för hela centrala
stadens trafiklösningar, vatten- och
avloppskapacitet, översvämningsskydd
och rekreation utifrån en samlad bild
av planerad utbyggnad, samt för en
fördjupad analys av exploateringsekonomin.
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6. Bilagor
6.1. Trafikutredning
6.2. Geoteknisk undersökning
6.3. VA-utredning
6.4. Kulturmiljöutredning
6.5. Naturvärdesinventering
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