Befolkningens hälsa
FOLKHÄLSomål
En god hälsa för alla är inte bara en jämlikhetsfråga utan också
en viktig del i en hållbar samhällsutveckling. En dålig hälsa hos
befolkningen är kostsamt för samhället. Omvänt kan en god
hälsa hos medborgarna i en kommun ge ökad konkurrenskraft
och tillväxt.
Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är
att ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika
villkor för hela befolkningen”. Som utgångspunkt för arbetet
har 11 folkhälsomål tagits fram.
Hälsan för befolkningen som helhet har förbättrats under de
senaste decennierna, medan de relativa sociala skillnaderna i
hälsa har förblivit oförändrat stora. De olikheter i hälsa som
finns mellan olika grupper beror på skillnader i livsvillkor som
till viss del kan påverkas genom den byggda miljön.
Grupper som har eller riskerar sämre hälsa än genomsnittsbefolkningen kallas inom folkhälsoarbetet för prioriterade grupper. Nedan redovisas en kunskapssammanställning av sådana
hälsoaspekter som är särskilt viktiga att uppmärksamma för
respektive grupp vid planeringen av den byggda miljön.
I avsnittet ”Sociala konsekvenser” finns en samlad beskrivning av planens konsekvenser och hur de relaterar till de 11
nationella folkhälsomålen. Resonemang om hälsoaspekterna
finns också i översiktsplanens förslagsdelar.
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PRIORITERADE GRUPPER FÖR ATT SKAPA
JÄMLIKHET I HÄLSA
Barn och ungdomar
Barns rörelsefrihet har minskat under de senaste årtiondena,
bland annat som en effekt av ökade avstånd mellan vardagens
målpunkter, ökad trafik och ökad rädsla för vålds- och sexualbrott. En konsekvens är att barn och ungdomar vistas för
mycket inomhus och generellt rör för lite på sig. Lekplatser,
skolgårdar och bostadens närmiljöer är viktiga miljöer för
barns fysiska aktivitet och deras motoriska, mentala och sociala
utveckling. Skolvägen är en av de viktigaste möjligheterna för
barn att vara fysiskt aktiva, men få svenska barn har idag en
så säker och trygg skolväg att de kan gå eller cykla till skolan
på egen hand. Med ökande ålder är det också viktigt för den
personliga och sociala utvecklingen att på egen hand kunna
utforska och förflytta sig i sin stadsdel och sin stad.
Att tänka på vid planeringen av stadsmiljön är också att barn
och ungdomar är mer känsliga för luftföroreningar och buller
än vuxna.

Äldre
Äldre är en skiftande grupp när det gäller behov och möjligheter att röra sig i samhället. För åldersförsvagade äldre
blir utformningen av den byggda miljön ofta helt avgörande
för möjligheterna att leva oberoende, vistas utomhus, kunna
upprätthålla sociala relationer och utöva fysisk aktivitet och
motion. Målpunkter som parker, sociala mötesplatser och
service behöver finnas på nära promenadavstånd från den egna
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bostaden för att de ska upplevas som tillgängliga och främja
fysisk aktivitet och sociala kontakter. Det finns också mycket
som kan hindra eller avskräcka äldre från att röra sig utomhus
på egen hand. Det kan vara ojämnheter och kanter på trottoarer
och gator, hög trafikvolym, att det saknas sittmöjligheter och
oro att drabbas av våld.
Om man tvingas byta bostad är det ofta ett önskemål att
kunna bo kvar i sin stadsdel där man känner sig trygg och har
ett socialt nätverk.
Äldre är överrepresenterade bland befolkningen när det gäller
olyckor bland cyklister och fotgängare, av de skadade är hälften
över 65 år. Kvinnor drabbas oftare av olycksfall än män.
Känsligheten för luftföroreningar ökar med ökande ålder och
många får nedsatt hörsel vilket gör det svårt att kommunicera i
bullriga miljöer.

Personer med funktionsnedsättningar
Fysisk tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för
människors delaktighet i samhället. En otillgänglig omgivning
inskränker rörligheten och valfriheten. Funktionshindrade har
särskilda behov i detta avseende och har rätt till en god tillgänglighet och säkerhet i sin bostads-, arbets- och trafikmiljö.
Det innebär t.ex att man underlättar för personer med behov av
rullstolar och rullatorer och med nedsatt syn och hörsel. Trappor, byggnader utan hiss och otillgängliga allmänna färdmedel
är exempel där stora insatser kan göras.

koren som t ex kvaliteten på boendet, tillgång till mat, kläder,
transportmöjligheter, rekreation och fysiska aktiviteter.
Undersökningar visar att människors fysiska och psykiska
hälsa generellt förbättras med ökande inkomst och att socioekonomiskt svaga grupper har en sämre hälsa än befolkningen
i övrigt. Utrikes födda har i högre grad självupplevda hälsoproblem än personer födda i Sverige, det finns dock stora variationer inom gruppen.

Genusperspektivet
Jämställdhet mellan könen innebär att kvinnor och män ska ha
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att vårda barn och
hem, att ha ett arbete som ger ekonomiskt oberoende och att
kunna delta i olika aktiviteter i samhället.
Studier visar att mannen oftare än kvinnan har tillgång till
familjens bil för arbetspendling. Kvinnan arbetspendlar då med
cykel eller kollektivtrafik och uträttar samtidigt vardagsärenden
som matinköp och att hämta eller lämna barn på dagis. Tydliga
skillnader finns också när det gäller tryggheten i den offentliga
miljön. Kvinnor begränsas generellt mer av otrygga parker och
gång- och cykelstråk än män.
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Kroniskt sjuka
Personer med nedsatt lungfunktion besväras mer än andra av
luftföroreningar och de som redan har problem med förhöjt
blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom riskerar att besväras mer
av buller.

Socioekonomiskt svaga grupper
Till gruppen socioekonomiskt svaga räknas hushåll med låga
inkomster där detta har ett samband med utbildningsnivå och
yrkestillhörighet. En låg inkomst påverkar de materiella vill-

Gatumiljö anpassad för rörelsehindrade - trappsteg vid entréer har
ersatts av stenläggning med svag
lutning.
Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Miljö- och riskfaktorer
Översvämningsrisk
Kristianstads lokalisering i det flacka landskapet kring Helge
å och på tidigare sjöbotten innebär att staden har en, utifrån
svenska mått, mycket speciell riskbild. Utan det system av
vallar och pumpar som delvis finns och delvis är under om- och
utbyggnad, skulle stora delar av staden kunna översvämmas
med katastrofala följder.
Kristianstad anlades ursprungligen som en fästningsstad
omgiven av vatten och sankmarker. En del mark kring staden
torrlades när Helge å år 1775 bröt sig ett nytt utlopp till havet
vid Gropahålet och medelvattenståndet kring Kristianstad
sjönk med en dryg halvmeter. Avgörande för stadens nuvarande
utbredning blev dock invallningen och torrläggningen av Hammarsjöns nordliga del, Nosabysjön, 1859-68. Avsikten var då att
skapa ny åkermark men idag är stora delar av området bebyggt.
Resultatet av denna utveckling är en stad som till stora delar
ligger under eller bara ett fåtal meter över havets medelvattennivå.

Karta från 1748, Kristianstad vid
högvatten.
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Vid exceptionella väderleksförhållanden och höga vattenstånd
i Helge å och Hammarsjön finns risk för att stora delar av
Kristianstad ska översvämmas, se kartbilden ”Översvämningsrisk vid beräknat högsta flöde i Helge å”. Inom området finns
bostäder för ca 16.000 personer och viktiga samhällstjänster
som regionsjukhus, avloppsreningsverk och Räddningstjänst.

Anläggande av skyddsvallar
Sedan 2002 pågår det praktiska arbetet med att permanent
skydda staden genom att ersätta och komplettera de gamla
invallningarna och pumpstationerna. Vallarna utformas för att
klara ett av SMHI beräknat högsta flöde i Helge å med maximalt ogynnsamma förutsättningar när det gäller nederbörd,
snösmältning och markvattenförhållanden.
Hänsyn har också tagits till effekterna av pågående klimatförändringar. Marginaler finns för att klara en samtidig
högvattensituation i havet på + 2,0 m över nuvarande medelvattennivå. När det gäller flödet i Helge å har beräkningar
hittills visat att det högsta flödet inte kommer att öka. Däremot
kan ”mera normala” höga flöden och högvatten bli vanligare i
framtiden.
Nivåer i meter över havets medelvattenstånd i Helge å vid
beräknat högsta flöde och + 2,0 m i havet:
• Uppströms järnvägsbroarna till Hässleholm och i Araslövssjön +4,01 m
• Vid Barbacka +3,70 m
• Vid Pynten i Hammarsjön +3,30 m
Kommunens ambition är att systemet av vallar och pumpar
ska vara fullt utbyggt år 2012.
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Riktlinjer för bebyggelseplaneringen
Kartbilden ”översvämningsrisk med invallning och beräknat
högsta flöde i Helge å” redovisar de områden som fortfarande
riskerar att översvämmas när systemet av vallar och pumpar
är utbyggt. I de fall ett sådant område är intressant att bebygga
måste bebyggelsen få ett separat skydd. Skyddet kan bestå
av skyddsvall, upphöjd marknivå eller genom att byggnadens
grundläggning och bottenplan görs översvämningståligt.
Där invallning är planerad men ännu inte genomförd får
området skyddas temporärt vid en eventuell översvämningssituation.
Utgångspunkten är att de områden som omfattas av vallprojektet blir skyddade mot översvämning. Dock kan man inte
helt bortse ifrån risken att vallarna skulle kunna brista genom
sabotage eller en olycka. Ett högvatten på exempelvis +2,50 m i
Hammarsjön skulle, om vallen brister, kunna fylla hela bottenplanet på en byggnad vid marknivån 0 möh. Vid lägsta punkten
är marknivån nere på -2,41 m vilket innebär att även ett andra
våningsplan skulle kunna vattenfyllas.
Som en särskild försiktighetsåtgärd ska riskerna vid ett vallbrott alltid uppmärksammas vid ny- eller ombyggnader inom
översvämningshotade områden, dvs under ca 3 möh. Generellt
gäller att för alla ny- och ombyggnader under +3 m ska möjlighet finnas att rädda sig själv och hjälpbehövande personer
undan en snabbt stigande vattennivå, exempelvis upp på ett
andra våningsplan. Det kan också finnas skäl att överväga
alternativa lokaliseringar, både med hänsyn till människors
säkerhet och för att undvika utsläpp av farliga ämnen.

Förstärkning av systemet för dagvattenhantering
Även vid extrema regn finns risk för betydande översvämningsproblem. Det beror på de låglänta och flacka förhållandena och
att dagvatten från stora områden måste pumpas ut i Helge å och
Hammarsjön. Parallellt med att stadens invallningar ersätts och
kompletteras, förstärks också systemet av pumpstationer så att
det kan fungera i extrema lägen. Även här måste hänsyn tas till
effekten av pågående klimatförändringar. Den totala nederbörden kan i framtiden väntas öka under vinter, vår och höst och
lokala skyfall under sommarhalvåret kan väntas öka i intensitet.

Redan idag har vissa områden i staden återkommande problem
med översvämningar vid häftiga regn. Detta beror inte på pumparnas kapacitet utan på den svaga lutningen i dikessystemen
och brister i utformningen av bebyggelseområdena där vatten
ansamlas på olämpliga ställen. Vissa problem finns också med
att hålla diken och kanaler fria från vattenväxter.
Kommunala fördröjningsytor
För att undvika att översvämningar uppstår på olämpliga platser planerar kommunen att bygga ut dagvattenhanteringen med
tillfälliga översvämningsytor och fördröjningsmagasin. Det
kan vara dammar eller bara ytor som tål att stå under vatten
ibland. Se kartbilden ”Översvämningsrisk med invallning och
beräknat högsta flöde i Helge å”. Dessa åtgärder genomförs för
att klara dagvattenhanteringen för befintlig bebyggelse. Vid
nyexploatering kan ytterligare fördröjningsmagasin behövas
vilket i första hand ska lösas inom den egna fastigheten.
Fördröjningsytor i jordbrukslandskapet
Med en ökad nederbörd riskerar staden också att få ta emot
stora mängder vatten från det högre liggande jordbrukslandskapet i norr och öster, eftersom jordbrukets och stadens dikessystem hänger ihop. För att undvika att stadens dagvattensystem
överbelastas kan kommunen behöva verka för att fördröjningsytor skapas också ute i landskapet.
Anpassad grundläggning av byggnader
Inom områden som riskerar att drabbas av översvämningar vid
mycket regn måste byggnader och deras tekniska system anpassas genom att de placeras tillräckligt högt eller görs vattentåliga, se även avsnittet ”Grundläggningsförhållanden”.
Ökad kapacitet i diken och kanaler
Kapaciteten i dikessystemet måste säkerställas och då är det
framför allt viktigt att dikena hålls rena från vattenväxter. Skötselbehovet kan minskas väsentligt genom att vattnet beskuggas
med träd och buskar. Samtidigt kan dikessystemen göras mer
attraktiva som promenadstråk och gröna inslag i stadsmiljön.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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VINNÖ
NÄSBY

HAMMAR

CENTRUM

HÄRLÖV
VILAN
HAMMARSLUND
ÖLLSJÖ

VIBY

Gräns för redovisad nivåkurva 0

VÄ - TALLDALEN

Översvämningsrisk vid
beräknat högsta flöde i
Helge å

NORRA
ÅSUM

Översvämningsrisk vid
beräknat högsta flöde
Nivåkurva 0
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VINNÖ
NÄSBY

CENTRUM

HAMMAR

HÄRLÖV
VILAN
HAMMARSLUND
ÖLLSJÖ

VIBY

Översvämningsrisk med
invallning och beräknat
högsta flöde i Helge å

VÄ - TALLDALEN
NORRA
ÅSUM

Planerad invallning, preliminär
Byggd invallning
Fördröjningsytor för dagvatten,
preliminära
Översvämningsrisk med invallning och beräknat högsta flöde
Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Lokalt omhändertagande av dagvatten
Vid nyexploatering ska dagvattnet i första hand tas omhand
lokalt inom den egna fastigheten genom en kombination av
direkt avdunstning, avdunstning via växtlighet och infiltration
ner till grundvattnet.
Tyvärr är infiltration både svårt och olämpligt inom stora
delar av Kristianstad, dels för att stora områden har en
grundvattenyta som ligger mycket nära marknivån, dels för
att marken ofta är lerig och har dålig genomsläpplighet. Att
försöka infiltrera större mängder dagvatten inom dessa områden leder till att marken blir vattensjuk eller översvämmad
med skador på byggnader och anläggningar som följd. Målsättningen måste istället vara att på ett kontrollerat sätt fördröja
dagvattnet inom den egna fastigheten för att sedan leda det
genom det övergripande systemet av diken och fördröjningsytor och till sist pumpa ut det som återstår till Hammarsjön och
Helge å. Med en god planering kan dagvattnet samtidigt göras
till ett positivt inslag i områdets gröna miljö.
Om gröna ytor inom ett område utnyttjas rätt har de i sig en
fördröjande effekt på vattenavrinningen, men mindre fördröjningsmagasin kan också behövas. För att undvika problem bör
dagvattenhanteringen utredas i ett tidigt skede av en detaljplaneläggning så att området kan disponeras och höjdsättas
på bästa möjliga sätt. Detta gäller generellt för alla låglänta
områden och där marken har dålig genomsläpplighet. Genom
att planera rätt från början behöver dagvattenhanteringen, trots
svåra förhållanden, inte bli särskilt kostsam.

verksamhet med risker för
omgivningen

Lokalt omhändertagande av dagvatten
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Ett vanligare problem som Kristianstad delar med de flesta
andra städer är de konflikter som kan uppstå när olika typer av
verksamheter lokaliseras i anslutning till varandra. En förtätad
och mera funktionsblandad stad kan innebära många positiva
kvaliteter som närhet, variationsrika miljöer och bra serviceunderlag. Samtidigt måste en sådan utveckling uppfylla gällande
hälsoriktvärden och kravet på en rimligt säker miljö för de som
bor och vistas i staden.
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Inom tätbebyggda områden kombineras ofta skyddsavstånd
med andra åtgärder för att begränsa risker och störningar. Det
kan vara åtgärder vid källan och/eller det som ska skyddas,
t ex skärmning, diken, inbyggnader eller anpassade fasader och
fönster. Att hantera problemen enbart genom skyddsavstånd
skulle ge en mycket gles bebyggelse.

RISKER OCH STÖRNINGAR I DEN TÄTA STADEN
En förtätad och mera funktionsblandad stad kan innebära
många positiva kvaliteter som närhet, variationsrika miljöer
och bra serviceunderlag. Samtidigt måste en sådan utveckling
uppfylla gällande hälsoriktvärden och kravet på en rimligt
säker miljö för de som bor och vistas i staden. Ofta kombineras
skyddsavstånd med andra åtgärder för att begränsa risker och
störningar. Det kan vara skärmning, inbyggnader eller anpassade fasader och fönster. Att hantera problemen enbart genom
skyddsavstånd skulle ge en mycket gles bebyggelse. Särskilt
när det gäller risker görs också en avvägning mot andra samhällsintressen, t ex stads- eller näringslivsutveckling, för att
bedöma vilken riskhänsyn som är rimlig.

VERKSAMHETER MED RISKER FÖR OMGIVNINGEN
Den samlade bedömningen är att Kristianstad har förhållandevis små riskproblem kopplade till verksamheter. Betydande
risker finns framför allt i anslutning till lagring och hantering
av gasol och ammoniak, se kartbilden ”Betydande risker och
störningar”.

Gasol
De större gasolcisterner som finns uppställda vid flera anläggningar i staden innebär en risk för ett stort utsläpp av gasolgas
med efterföljande explosionsrisk. Det finns också risk för en
massiv cisternexplosion, s k BLEVE, vid kraftig brandpåverkan på en cistern. Konsekvenserna kan i båda fallen bli mycket
allvarliga. Lagring och hantering av större mängder gasol finns
för närvarande vid Allöverket, Scan, Larsson&Co på Långebro
(depå av gasflaskor) och Air Liquide på Näsby industriområde
(depå av gasflaskor).
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Ammoniak
Ammoniak är en giftig kondenserad gas som används som
köldmedium vid ett flertal anläggningar inom Kristianstads
tätort. Ett utsläpp kan, beroende på utsläppt mängd och väderlek, få stora konsekvenser.
Kylanläggningar med betydande hantering av ammoniak
finns för närvarande inom Scan, Coldsped, Kronfågel, Skånemejerier och Ishallen.

Biogas
Produktion av biogas sker vid Centrala reningsverket och vid
KRAB:s anläggning i Karpalund. Ledningar finns till lagring
och tankställen vid Allöverket samt till tankstället vid Reningsverket. Ett läckage eller utsläpp någonstans i hanteringen kan
leda till att en brännbar eller explosiv blandning uppstår.

Bensinstationer
På bensinstationer sker lagring och hantering av bensin, diesel
och gasol. Många av de bensinstationer som finns inom tätorten
ligger så nära trafikstråk eller annan bebyggelse att det vid en
brand eller explosion finns risk för att människor skadas.
När tillfälle ges bör möjligheten att förbättra risksituationen
tas tillvara. Vid nyetablering av bensinstationer eller annan
bebyggelse ska tillräckliga skyddsavstånd tillämpas.

Farligt gods
Med farligt gods avses verksamheter som vid en olycka kan
innebära skador på människor, egendom eller miljö. Även när
det gäller farligt gods är bedömningen att Kristianstad har
förhållandevis små riskproblem.
Vägnätet
Transporter med farligt gods ska i första hand gå på trafikleder där framkomlighet och säkerhet är stor. Kring Kristianstads tätort ingår E22, väg 21, väg 19 och väg 118 söderut från
Hammar i Länsstyrelsens rekommenderade vägnät för transport av farligt gods, se kartbilden ”Betydande störningar och
risker”.

Inom Kristianstads centrala delar råder förbud mot genomfartstrafik med farligt gods. Samtidigt är det oundvikligt att en
stor mängd lokal trafik med farligt gods passerar genom staden
på väg till industrier, bensinstationer och andra verksamheter
inom stadens gränser. Förbud mot transport av farligt gods
gäller också på Väg 2014 mellan Vä och Kungsborg.
Järnvägsnätet
En liten andel av tågtrafiken på sträckningen KarlskronaHässleholm består av farligt gods, ca 8%. Åhusbanan mellan
Kristianstad och Åhus hamn används enbart för godstrafik.
Mängden farligt gods är mycket liten, för närvarande en vagn
gasol per dygn. Godstrafikspåret genom Vilan och Hedentorp
har inte längre någon trafik. Banverket har meddelat att man
inte har något intresse av att underhålla spåret. Det finns heller
inget kommunalt eller privat intresse av att det finns kvar och
därför är utgångspunkten att det läggs ner.

Störande verksamheter
Följande verksamheter bedöms ha störande omgivningspåverkan i form av buller, vibrationer, lukt m m., se kartbilden
”Betydande risker och störningar”.
• Centrala reningsverket; lukt och risk för smitta.
• Allöverket; buller, lukt och mögelsporer från flishantering.
• Scan; lukt och godstransporter från slakteri.
• Kronfågel; lukt och godstransporter från slakteri.
• Delar av Hedentorp; buller, vibrationer och godstransporter
från område med tung mekanisk industri.
• Skånemejerier; buller och godstransporter.
• Starka; buller och godstransporter från betongindustri.
• Bong Ljungdahl; buller och godstransporter från tillverkning
av kuvert m m.
• Åsums Fure; buller från gokartbana.
• Åsums Fure; buller från skjutbana.
• Snårarp; transporter, buller, lukt och damm från kretsloppsanläggning.
• Karpalund; buller från skrothantering m m. samt lukt och
godstransporter från biogasanläggning.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Problemsträckor enligt kommunens bullersaneringsplan
Rekommenderad transportled
för farligt gods
Verksamheter med betydande
störningar
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Betydande mängder gasol
Betydande mängder ammoniak
Riskklassade områden med
betydande markföroreningar
Riskklassade tidigare deponiområden
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Förorenad mark
Deponier, industrifastigheter, järnvägsområden, bensinstationer och skjutbanor är exempel på områden där marken kan
förväntas vara mer eller mindre förorenad. Föroreningarna kan
vara skadliga dels genom att människor som bor eller vistas i
området utsätts för hälsorisker, dels genom att läckage sker till
grund- eller ytvatten.
En inventering av nedlagda deponiområden i kommunen
gjordes 1999, se kartbilden ”Betydande risker och störningar”.
Arbete pågår på Länsstyrelsen med att inventera andra förorenade markområden enligt en lista över de mest prioriterade
objekten i länet. I Kristianstad har följande områden pekats ut
och bedömts enligt Naturvårdsverkets 4-gradiga skala:
• Den tidigare skrotanläggningen på Kvarnen 12. (Riskklass 1).
• Det tidigare gasverket på Gasverket 1 på Söder. (Riskklass 1).
• Det tidigare gasverket på Brandstationen 1. (Riskklass 1)
• Hela Vilanområdet med sammanlagt 25 riskklassade objekt,
bl a den f d kemtvätten vid Bomgatan (den sistnämnda med
Riskklass 1). Inga pågående verksamheter ingår i inventeringen.
Sanering av förorenade markområden är ofta mycket kostsamma och ansvarsförhållandena kan vara svåra att klara ut.
Det vanligaste är att saneringen inte genomförs förrän förändrad markanvändning blir aktuell.

Vattenskyddsområdet i centrala Kristianstad kommer att
upphävas och kvar blir sydvästra Näsby som huvudsakligt
stadsnära inströmnings- och uttagsområde och Näsby industriområde som ett mindre uttagsområde, se kartbilden ”Skyddsområden för vattentäkt”. Skyddsbestämmelserna kommer att
moderniseras.

Skydd av infiltrations- och uttagsområdet på södra
Näsby

Nytt skyddsområde
preliminär avgränsning,

NÄSBY

Skyddsområdets
gränser ses över

KRISTIANSTAD

Skyddsområde utgår

Skyddsområden för grundvattentäkt
Vattentäkter finns idag i centrala Kristianstad, i sydvästra
Näsby och på Näsby industriområde. Dessa försörjer förutom
staden även delar av norra Kristianstads kommun och södra
Östra Göinge kommun med vatten. På grund av risken för förorening från den närbelägna Härlövstippen måste kommunen
inom de närmaste åren lämna vattentäktsområdet i centrala
Kristianstad. Enligt planerna ska uttagen från centrala Kristianstad ersättas med nya borror utanför staden (och utanför den
fördjupade översiktsplanens gränser), utredning pågår för att
hitta ett lämpligt område. När uttagen upphör beräknas också
inströmningen till grundvattnet från Härlövstippen och centrala
Kristianstad att upphöra.

CENTRUM

Skyddsområden för
vattentäkt
Skyddsområde för grundvattentäkt

VILAN

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad

Preliminärt nytt skyddsområde
för grundvattentäkt
Enskild större vattentäkt
300m kring enskild större vattentäkt
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Enligt en preliminär bedömning utökas nuvarande skyddsområde enligt kartbildens streckade röda linje. Den slutliga
sträckningen kommer att bestämmas utifrån en geohydrologisk
utredning.
Verksamheter som kan vara riskabla för grundvattnet bör
undvikas. Ny industrimark är olämpligt och även ny villabebyggelse, bl a med tanke på att användning av bekämpningsmedel är vanligt i villaträdgårdar. Nya flerbostadshus bör gå
bra om tillräcklig försiktighet tillämpas. Nya verksamheter som
punkterar det skyddande marklagret, t ex borrhål för bergvärme, kommer inte att tillåtas.

Skydd av uttagsområdet på Näsby industriområde
Gränserna för nuvarande skyddsområde på Näsby industriområde ska ses över. Nya verksamheter som punkterar det skyddande marklagret, t ex borrhål för bergvärme, kommer inte att
tillåtas.

Enskilda större vattentäkter
Förutom kommunens egna vattentäkter finns också större
enskilda vattentäkter till Scan och Skånemejerier och nödvattentäkter för sjukhusets behov. Dessa saknar skyddsområden men ett respektavstånd på förslagsvis 300 m bör tillämpas
framöver, se kartbilden ”Skyddsområden för vattentäkt”.

Djurhållning
Jordbruket i Kristianstad har stor andel djurhållning och många
gårdar ligger mycket nära stadens gränser. I många fall är det
just skyddsavståndet till lantbruk och djurhållning som avgör
hur staden kan utvecklas. De störningar som kan uppstå i samband med lantbruk och djurhållning är framför allt lukt, flugor,
buller och transporter. Djurhållning och särskilt hästar kan
också framkalla allergiska reaktioner hos känsliga personer.

Trafikbuller
Trafikbuller är den största källan till störningar i människors
närmiljö. Negativa effekter är bland annat stress, minskad koncentrationsförmåga och störningar i vila och sömn.
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Vid nybebyggelse ska byggnader och utomhusmiljö anpassas
för att klara gällande bullerriktvärden. Här finns olika möjligheter att kombinera skyddsavstånd med åtgärder som skärmning, uteplatser som vänder sig bort från bullret och anpassade
fönster och fasader.
Ett större bekymmer är befintlig bebyggelse som inte är
anpassad till dagens trafikmängder. Åtgärder för att klara
bullerriktvärdena kan bli både dyra och förfulande för stadsmiljön. Detta är ett problem som ökar i takt med den allmänna
trafikökningen.
För att klara generationsmålet enligt miljömålet ”God
bebyggd miljö” om ett samhälle där alla boendemiljöer är fria
från skadliga bullernivåer, är det Boverkets bedömning att
stora förändringar måste göras. Det behövs inte bara betydande
insatser i befintliga bebyggelsemiljöer utan också åtgärder vid
själva bullerkällan. Det kan handla om att omfördela trafik
mellan vägar, att sänka hastigheter och att flytta över resande
från bil till andra trafikslag. Det pågår också forskning och
försök kring tystare vägbanor och tystare däck och motorer.
En översiktlig bullerutredning för det kommunala huvudvägnätet inom Kristianstads tätort gjordes 2001, se kartbilden
”Betydande risker och störningar”. En bullersaneringsplan har
sedan utarbetats som underlag för åtgärder.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
Enligt 4 kap 1§ PBL ska översiktsplanen redovisa hur kommunen avser att tillgodose gällande miljökvalitetsnormer. De
miljökvalitetsnormer som är aktuella för Kristianstads tätort är
normerna för utomhusluft vilka omfattar kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10)
och marknära ozon.
Av de luftföroreningar som kan uppmätas i Kristianstad har
en betydande andel bildats utanför landets gränser, men även
lokala källor som trafik och småskalig vedeldning har en betydande påverkan på luftkvalitén.
Mätningar av partikelhalt i luft görs vid Västra Boulevarden.
Värdena ligger på gränsen till vad som är tillåtet. På sträckor
längs Västra Boulevarden och även på Långebrogatan öster om
Helge å innebär ökade trafikmängder en risk för att miljökva-
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litetsnormen för partiklar överskrids. Risken för denna typ av
problem är liten kring gator utanför stadskärnan, eftersom den
omgivande miljön är sådan att föroreningarna lätt späds ut.
Förutom att försöka omfördela trafikflöden kan sänkt hastighet
vara ett sätt att undvika att partiklar virvlas upp.
Halterna av övriga ämnen ligger under befintliga hälsoriktvärden. Dock kan påpekas att halterna av marknära ozon
regelbundet överskrider det riktvärde som gäller för att undvika
skador på känsliga grödor.

E.ON Elnät planerar en ny 130 kV ledning mellan Rinkaby och
Kristianstad öster om Möllebacken, se kartbilden ”Kraftledningar ovan mark”.

Radon
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när
det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen
i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar som är radioaktiva
metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som, när det
andas in, på sikt kan orsaka lungcancer.
Radon i byggnader beror i regel på att så kallad blåbetong
använts när huset byggdes eller att huset är byggt i ett område
med höga halter av markradon.
Radon i marken är inget problem inom låg- eller normalriskområden under förutsättning att inte stora mängder jordluft kan
läcka in i byggnaden. Även inom högriskområden går det bra
att bygga bostäder under förutsättning att byggnaden radontätas mot marken. Detta är inte heller några kostsamma åtgärder.
Inom det område som omfattas av den fördjupade översiktsplanen ligger främst västra delen av Vä inom högriskområde för
radon.

BALSBY

FÄRLÖV

VINNÖ

KRISTIANSTAD

Elektromagnetiska fält
Enligt försiktighetsprincipen tillämpas ett visst skyddsavstånd
kring större anläggningar med elektromagnetiska fält, t ex
ställverk och kraftledningar. Det elektromagnetiska fältets
storlek avtar snabbt med avståndet från källan.
I Kristianstad ansluter högspänningsledningar från väster till
ställverket på Barbacka och norrifrån till ställverket på Näsby
industriområde. En högspänningsledning går också i nordsydlig riktning förbi Vinnö och Öllsjö och genom Vä.

VIBY

Kraftledningar ovan mark
Befintlig kraftledning 50 kV

VÄ
NORRA
ÅSUM

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad

Befintlig kraftledning 130 kV
Av E.ON planerad kraftledning
130 kV
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Ledningsnät och grundläggning
GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN
Sättningsproblem
Stora delar av Kristianstad har tidigare legat under vatten hela
eller delar av året vilket innebär att grundläggningsförhållandena kan vara besvärliga med stora sättningsproblem. Sämst
förutsättningar kan områden under och nära 0 möh antas ha,
vilket bland annat omfattar hela den torrlagda gamla Nosabysjön. (Se kartbilden ”Översvämningsrisk vid beräknat högsta
flöde i Helge å” i avsnittet om översvämningsrisk. Här består
marken enligt SGU:s jordartskarta av företrädesvis gyttja, torv,
kärr och svämsediment. Andra sättningsbenägna områden är
tidigare deponier.
I övrigt ligger Kristianstad i ett område som domineras av
glacial lera, delvis överlagrad av grus och sand. Morän finns
enligt SGU:s jordartskarta främst inom delar av Näsby, Möllebacken och Hammar. Vä och delar av Öllsjö ligger på isälvsavlagringar.

Anpassning till grundvatten och häftiga regn
Problem med högt grundvatten finns generellt inom samma
områden som pekats ut som översvämningshotade, dvs under
ca 3 möh. Andra problemområden kan vara släntpartier, bland
annat släntzonen mellan det högre slättlandskapet och de låglänta markerna vid Hammar och Viby. Pågående klimatförändringar med ökad nederbörd måste tas med i beräkningen och
kan i framtiden väntas höja grundvattennivåerna ytterligare.
För att undvika fuktskador på byggnader får grundvattnets
högsta nivå aldrig nå upp till grundläggningens underkant.
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Som alternativ kan problemet lösas genom vattentät konstruktion eller ett bottenplan som tål att översvämmas.
Inte sällan riskerar samma områden som har högt grundvatten att drabbas av översvämningar vid mycket regn (se även
avsnittet om översvämningsrisk). Också här är lösningen att
byggnader och deras tekniska system placeras tillräckligt högt
alternativt att byggnadens grundläggning och bottenplan görs
översvämningståligt.

Vatten och avlopp
Kapacitetsbrist finns i dagsläget inom stora delar av avloppsnätet, undantag är centrala och norra delarna av staden där marginal bedöms finnas för att klara planerade utbyggnader. För
nätet Hammar-Viby-Rinkaby-Åhus-Furuboda behövs stora och
kostsamma åtgärder inom de närmaste åren. Här handlar det
inte bara om att klara utbyggnader i västra Kristianstad utan
också utvecklingen av Åhus och utbyggnaden av kommunalt
avlopp inom kustområdet. Även västerut inom nätområdena
Hedentorp-Åsum och Öllsjö-Vä-Nöbbelöv kommer stora investeringar att behöva göras för att klara planerade utbyggnader.
Ett effektivt och vackert sätt att rena vattnet och gynna växt
och djurliv är att anlägga vassbäddar. Flera större markytor vid
Centrala reningsverket har reserverats för detta ändamål.
Bedömningen är att planerade utbyggnadsområden i princip kan försörjas med befintligt vattenledningsnät, i några fall
behövs åtgärder för tryckökning. Utredning pågår för att hitta
en ny vattentäkt utanför Kristianstad som kan ersätta de borror
som ligger centralt och utsatt i staden.
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Vid nyexploatering ska dagvatten i första hand tas om hand
lokalt inom den egna fastigheten, se vidare i avsnitten om översvämmningsrisk och grundläggningsförhållanden.

visar. Det är dock inte säkert att ekonomiska förutsättningar
finns överallt beroende på hur ledningar och panncentraler
ligger samt hur många kunder och vilka kunder som ansluter
sig. Nya exploateringsområden som ligger intill det planerade
verksamhetsområdet har goda förutsättningar för fjärrvärme.
Områden som det i dagsläget inte planeras någon utbyggnad
för är Viby och Möllebacken. Detta kan ändras om underlaget
för att finansiera fjärrvärme blir större, t ex genom omfattande
utbyggnad av bostäder.

Fjärrvärme
Fjärrvärmen är väl utbyggd inom centrala staden med förgreningar till Näsby, Hammar, Norra Åsum och Härlöv. Det finns
också ett nät inom Vä. Framöver är ambitionen att bygga ut
fjärrvärmen inom det verksamhetsområde som kartan nedan

VINNÖ
NÄSBY

CENTRUM

HAMMAR

HÄRLÖV
VILAN
SKEPPARSLÖV

HAMMARSLUND
ÖLLSJÖ

VIBY

VÄ - TALLDALEN
NORRA
ÅSUM

Nuvarande
verksamhetsområde för
fjärrvärmeutbyggnad
Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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