Sociala
Ekonomiska
Ekologiska och miljömässiga
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I detta avsnitt beskrivs planförslagets sociala, ekonomiska och
miljömässiga konsekvenser i tre olika delavsnitt. De miljömässiga konsekvenserna beskrivs inom ramen för en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap 11-18 och 22 §§
Miljöbalken.
MKB:n har upprättats av Ramböll Sverige AB på uppdrag av
Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad. Inför utställningsskedet
har MKB:n bearbetats och reviderats av Stadsbyggnadskontoret.

Nollalternativet
I MKB:n, i avsnittet om sociala konsekvenser och delvis även i
avsnittet om kommunala utbyggnadskostnader jämförs planförslagets konsekvenser med ett nollalternativ. Nollalternativet
är ett slags framskrivning av nuläget och liksom planförslaget
behöver det vara väl definierat för att skillnaderna mellan dem
båda tydligt ska framgå.
I det nollalternativ som används här ingår alla planlagda men
ännu inte utbyggda byggrätter och alla redan beslutade kommunala utbyggnader och investeringar. Pågående kontinuerliga
förbättringar och underhåll av befintliga miljöer förutsätts
fortsätta i samma takt som idag.

Sammanfattning av nollalternativets innebörd

• Endast redan detaljplanelagda tomter och områden för bostäder, handel, kontor och industri byggs ut. Det innebär sammantaget ca 2000 bostäder och ca 80 ha verksamhetsyta.
• Nya bilvägar tillkommer endast som ingående delar när redan
planlagda områden byggs ut.
• Kollektivtrafikstråket Kristianstadslänken som planeras från
sjukhuset via centrum till Högskolan genomförs. Resecentrum flyttas till järnvägsstationen. I övrigt sker inga stora
förändringar när det gäller busstrafikens turtäthet eller linjesträckningar.
• Gång- och cykelvägnätet byggs successivt ut enligt prioriteringsordning i ”Säkrare cykelvägar 2005”. Successiva åtgärder görs också för att på andra sätt öka trafiksäkerheten.
• Ny grönstruktur tillkommer endast som ingående delar när
redan planlagda områden byggs ut. Ett undantag är Naturum
med gång- och cykelbro som redan är beslutade att byggas.
I samband med underhåll av befintlig kommunal parkmark
sker också en viss utveckling och förnyelse.
• Successiva satsningar görs på den offentliga miljön när det
gäller tillgänglighet för funktionshindrade och trygghet.
• Det pågående arbetet med att permanent skydda staden
genom att ersätta och komplettera de gamla invallningarna
och pumpstationerna slutförs. Planerade fördröjningsytor för
dagvatten anläggs.
• Planerade förändringar av stadens vattentäkter genomförs.
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VINNÖ
NÄSBY

CENTRUM

HÄRLÖV

HAMMAR

VILAN

SKEPPARSLÖV
ÖLLSJÖ

HAMMARSLUND

VIBY

Planlagda ännu inte
utbyggda områden

VÄ - TALLDALEN

NORRA
ÅSUM

Planerade gc-vägar enligt
”Säkrare cykelvägar 2005”
Planlagd mark för industri
Planlagd mark för handel och
verksamheter
Planlagd mark för bostäder
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Sociala konsekvenser
De sociala faktorer som beskrivs i detta avsnitt har valts ut för
att de på olika sätt påverkas av översiktsplanens förslag till
utveckling av bebyggelse, kommunikationer och grönstruktur.
Beskrivningen relaterar till folkhälsopolitikens elva målområden som antogs av riksdagen 2003 och 2008 (En förnyad
folkhälsopolitik). Samtliga faktorer kan också inordnas under
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Av de elva folkhälsomålen har Mål 1, Delaktighet och inflytande i samhället, Mål
2, Ekonomiska och sociala förutsättningar, Mål 5, Miljöer och
produkter och Mål 9, Fysisk aktivitet bedömts som relevanta.

Folkhälsomål
1. Delaktighet
och inflytande

2. Ekonomisk
och sociala förutsättningar

5. Miljöer och
produkter

Sammanfattande tabell över hur 0-alternativet och planförslaget påverkar
de utvalda folkhälsomålen.
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9. Fysisk aktivitet

Bedömda faktorer
Tillgänglighet och
orienterbarhet
Tillgång till offentliga
mötesplatser
Klara vardagen utan bil
Trygghet i den offentliga miljön
Balanserat bostadsutbud
Tillgång till rekreation
Trafiksäkerhet
Trafikbuller
Luftföroreningar
Stödjande miljöer för
fysisk aktivitet
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0-alternativ
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Planförslag
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++

+
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++
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För samtliga faktorer görs en beskrivning av både planförslagets och 0-alternativets konsekvenser. För en utförlig beskrivning av 0-alternativets innebörd se inledningen till avsnittet
”Konsekvenser”.
När sociala konsekvenser och konsekvenser för folkhälsan
beskrivs är det intressant att bedöma hur befolkningen som
helhet påverkas, men också hur sådana grupper påverkas som
redan har en dålig hälsa eller livssituation eller på olika sätt
ligger i riskzonen för att få det. Inom folkhälsoarbetet kallas
dessa för prioriterade grupper. Ett viktigt syfte är att se till att
skillnaderna i ohälsa inte förvärras.
Prioriterade grupper som uppmärksammas särskilt i denna
konsekvensbeskrivning är barn, äldre, invandrare, kroniskt
sjuka, funktionshindrade och socioekonomiskt svaga. Dessutom har kommentarer gjorts där viktiga skillnader finns
mellan könen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis skapar planförslaget bättre förutsättningar
för en god folkhälsoutveckling än 0-alternativet, se tabellsammanställning en till vänster.
I tabellens kolumn för 0-alternativet betyder ett plustecken
att det sker en förbättring och ett minustecken att det sker en
försämring i förhållande till dagsläget. För resonemang kring
hur stor förändringen blir hänvisas till textavsnitten.
I tabellens kolumn för planförslaget betyder två plustecken
att det sker en förbättring och två minustecken att det sker en
försämring i förhållande till 0-alternativet. För resonemang
kring hur stor förändringen blir hänvisas till textavsnitten.
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0-alternativet ger överlag en svag men ändå positiv utveckling.
Undantag är trafikbuller och luftföroreningar där en fortsatt
trafikökning troligen ger en negativ utveckling. Ett undantag är
också tillgången till större sammanhängande grönstruktur för
rekreation som blir oförändrad.
I planförslaget förstärks 0-alternativets utvecklingsriktningar.
Mer ny bebyggelse och större satsningar på gång- och cykelvägar, grönstruktur, centrummiljö m.m. ökar möjligheterna att
förbättra och komplettera staden på olika sätt. Samtidigt blir
trafikökningen större vilket ger totalt sett mer bullerstörningar
och luftföroreningar.

Folkhälsomål 1 ”Delaktighet och
inflytande i samhället

Hur påverkar planförslaget kommunens mål om ökad
integration och minskad negativ segregation?

0-alternativ
Successiva satsningar görs för ökad tillgänglighet inom den
offentliga miljön.

Charlottesborg, Gamlegården och Österäng är stadsdelar med
en hög andel utlandsfödda i förhållande till övriga staden.
Utvecklingen av stadsmiljön är en del i ett större arbete för att
motverka problem med negativ segregation och dålig integration.
I detta arbete kan planförslaget bidra med tre positiva
konsekvenser:
- Det tidigare deponiområdet på Härlöv utvecklas till rekreationsområde och aktivitetspark och kan förhoppningsvis
attrahera besökare både från det invandrartäta Charlottesborg,
från Odal och från centrum och övriga staden. Positiva effekter
kan bli ökad integration och ökad attraktivitet till Charlottesborg som idag har stor brist på bostadsnära rekreationsmöjligheter.
- Ambitionerna i ”Parkplan för Kristianstads tätort” innebär
förbättringar av Charlottesborgs stadsdelspark som bland annat
har för hög bullernivå. (Viktiga förbättringar skulle också
kunna göras inom stadsdelens bostadsgårdar, men detta är en
fråga för områdets bostadsrättsföreningar).
- Föreslagna utbyggnader med villor och radhus vid Gamlegården kan skapa en befolkningsmässigt bättre balans i den norra
delen av Näsby.

Tillgänglighet och orienterbarhet
Funktionshindrade och äldre är grupper som ofta har särskilda
behov när det gäller framkomlighet och orienterbarhet i stadsmiljön. Samtidigt är en utformning som tillgodoser behoven
hos dessa grupper också en utformning som gör det mera
bekvämt och säkert i vardagen för alla. Barnvagnar kommer
t.ex. fram lättare och olycksrisken vid trappsteg och kanter
minskar.

Planförslag
Successiva satsningar görs på den offentliga miljön. Planförslaget innebär också ett relativt stort tillskott av ny bebyggelse och
utveckling av centrummiljön. Dessa byggnader och miljöer blir
generellt mer tillgängliga än befintliga eftersom nya byggnader
och anläggningar måste uppfylla gällande lagstiftning. Andelen
byggnader och utomhusmiljöer i staden som uppfyller kraven
på tillgänglighet blir därför större än i 0-alternativet.

Tillgång till offentliga mötesplatser
Offentliga mötesplatser behöver finnas där människor från alla
åldrar och befolkningsgrupper kan mötas spontant och på jämlika villkor. Detta är viktigt inte minst för att minska ensamhet
och utanförskap och för att motverka fördomar och främlingsfientlighet. Inom stadsdelarna kan de allmänt tillgängliga
parkytorna fylla sådana funktioner liksom stadsdelscentrum
eller liknande.
Vissa platser i staden har ett sådant innehåll och en sådan
lokalisering att de attraherar människor från hela staden och
även utifrån. Det gäller t.ex. Tivoliparken och torgen och gågatorna i centrum. Dessa har en särskilt viktig roll för kulturliv,
integration och demokrati.
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Hur lockande stadsmiljön är för promenad- och cykel har också
stor betydelse för att underlätta spontana sociala kontakter.
0-alternativ
Ny grönstruktur tillkommer endast som ingående delar när
redan planlagda områden byggs ut. I samband med underhåll
av befintlig kommunal parkmark sker också viss utveckling
och förnyelse. Satsningar görs i viss mån på centrummiljön.
Planförslag
Befintliga och nya bostadsområden utvecklas med stadsdelsparker och områdeslekplatser inom 500 m från bostaden
enligt kvalitetsmål i ”Parkplan för Kristianstads tätort”. Budgeterade medel för förnyelse och utveckling förutsätts vara större
än i 0-alternativet.
Det tidigare deponiområdet på Härlöv utvecklas till rekreationsområde och aktivitetspark och kan förhoppningsvis
attrahera besökare både från det invandrartäta Charlottesborg,
från Odal och från centrum och övriga staden.
Centrummiljön och Årummet utvecklas med nya och förbättrade mötesplatser.

Folkhälsomål 2 ”Ekonomiska och sociala
förutsättningar”
Klara vardagen utan bil
Denna fråga berör sammantaget en mycket stor del av befolkningen. Dels finns de som inte får köra bil, t.ex. barn, ungdomar, många äldre och personer med vissa funktionshinder. Dels
finns alla dem som inte har råd att äga bil. Det gäller exempelvis många studerande, arbetslösa eller ensamstående med
lågavlönade yrken.
Slutligen finns alla familjer som delar på en bil. Här visar
studier att mannen oftare än kvinnan har tillgång till bilen för
arbetspendling. Kvinnan arbetspendlar då med cykel eller kollektivtrafik och uträttar samtidigt vardagsärenden som matinköp och att hämta eller lämna barn på dagis.
Inom gruppen äldre och personer med funktionshinder finns
många som inte kan cykla och som också har svårt att gå. En
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dagligvarubutik inom nära gångavstånd från bostaden kan vara
avgörande för om dessa personer själv kan komma ut och göra
sina inköp.
1. Tillgänglighet till stadsbuss
Till resonemangen under denna punkt hör kartbilden ”Tillgänglighet till stadsbuss”. Med gångavstånd till stadsbuss avses här
400 m fågelvägen till stadsbusslinje eller hållplats för regionbuss med minst halvtimmestrafik.
0-alternativ
Stadsdelar som idag saknar gångavstånd till stadsbuss framgår
av kartbilden. Tydliga brister finns i Hammar och den västra
delen av handelsområdet Härlöv.
Planförslag
Bostäder: Sammantaget innebär planförslaget att andelen
bostäder i staden som ligger inom gångavstånd till stadsbuss
blir större än i 0-alternativet. En stor del av den nya bostadsbebyggelsen ligger inom stadsbusstråken och de nya linjedragningarna innebär också att en del befintlig bostadsbebyggelse
som tidigare inte haft gångavstånd till stadsbuss nu får det.
Dock tillkommer i planförslaget också ytor för bostäder som
ligger utanför gångavstånd till stadsbuss.
Hammar är i planförslaget fortfarande en stadsdel som till
stor del ligger utanför gångavstånd till stadsbuss. Även det nya
bostadsområdet norr om Snälltågsvägen ligger till större delen
utanför stadsbusstråk.
Verksamheter: När det gäller verksamhetsytor blir resultatet
annorlunda. Stora delar av de ytor som tillkommer ligger utanför stadsbusstråken och andelen verksamhetsyta som ligger
inom gångavstånd till stadsbuss blir därför lägre i planförslaget
än i 0-alternativet.
Den nya linjedragningen över väg 21 innebär visserligen att
stadsbussen når längre västerut på Härlöv, men betydande delar
kommer ändå att ligga utanför stadsbusstråk. Delar av området
täcks dock upp av regionbuss med glesare turtäthet, vilket får
anses vara en tillräcklig standard för arbetspendling men inte
för besökande kunder om man väljer att bygga ut handel på
dessa ytor.
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Det befintliga Ängamöllan ligger med den föreslagna linjedragningen över väg 21 utanför stadsbusstråk och det gör även de
nya angränsande verksamhetsytorna i söder och öster.
Den södra delen av nya Ängamöllan har dock relativt nära till
regionbusshållplatsen vid Vä trafikplats vilket kan fungera för
arbetspendling.
2. Tillgänglighet till dagligvaror
Till resonemangen under denna punkt hör kartbilden ”Tillgänglighet till dagligvaror”. Med bekvämt cykelavstånd avses
här 1,5 km fågelvägen, vilket antas motsvara ca 8 minuters
cykelväg för medelpersonen i befolkningen. Observera att uppfattningen om vad som är bekvämt eller acceptabelt kan skifta
mycket mellan olika personer.
0-alternativ
Utbudet av större dagligvarubutiker förutsätts finnas kvar som
idag. Hammar/Hammarslund/Viby och Åsumtorp/Norra Åsum
ligger utanför bekvämt cykelavstånd. Det finns dock lokala
närbutiker i Hammar och Norra Åsum med ett begränsat utbud.
Planförslag
Både Härlöv och Hammar har diskuterats för etablering av
en ny stor dagligvarubutik. Ur tillgänglighetssynpunkt är en
etablering i Hammar bättre, dels för att området Hammar/
Hammarslund/Viby saknar en större butik idag, dels för att ett
stort antal bostäder planeras byggas ut i området. För Härlöv/
Öllsjö/Vä blir det positiva tillskottet av en etablering på Härlöv
inte lika stort eftersom dagligvarubutiker redan finns på Vilan
och vid Vä centrum.
Det är svårt att bedöma vilken effekt nya etableringar får
på det totala utbudet av dagligvarubutiker. Risk finns att
ökad konkurrens minskar utbudet i andra stadsdelar, även om
planförslagets stora bostadsutbyggnader ger ett totalt sett ökat
kundunderlag.

3. Cykelavstånd till centrum
Till resonemangen under denna punkt hör kartbilden ”Cykelavstånd”. Med zonerna 10, 20 och 30 min avstånd till centrum
avses en hastighet på cykel som motsvarar 1,8 km på 10 minuter. Detta har antagits vara en medelhastighet för befolkningen.
Avståndet till centrum är särskilt intressant att mäta eftersom
en stor del av stadens serviceutbud finns här. För arbetspendling eller fritidsresor är resecentrum och tågstationen en viktig
målpunkt. Bra cykelavstånd till centrum antas vara 10 min.
Rimligt cykelavstånd antas vara maximalt 20 min. Även detta
är antaganden om vad medelpersonen i befolkningen upplever
som bra och rimligt.
0-alternativ
Cykelavstånd från olika delar av staden till centrum framgår av
kartbilden. Av den redan planlagda marken för bostäder finns
ungefär hälften av bostäderna (ca 900 lgh) inom zonen 10 min
cykelväg från centrum.
Planförslag
Planförslaget innebär att ytterligare ca 1300 lägenheter tillkommer inom zonen 10 min cykelväg från centrum. Det är drygt
30 % av planförslagets totalt ca 4100 nya bostäder. Ungefär 70
% av planförslagets nya bostäder ligger inom zonen 20 min
cykelväg (rimligt cykelavstånd) från centrum. Det innebär i sin
tur att 30 % av planförslagets nya bostäder ligger så långt ifrån
centrum att flertalet boende kan antas tycka att det är för långt
att cykla.
Planförslagets nya områden för handel i Hammar och på
Härlöv ligger inom rimliga cykelavstånd från centrum och även
inom rimligt avstånd från delar av stadens bostadsbebyggelse.
Ett nytt verksamhetsområde vid Mosslunda kommer att ligga
mycket långt ifrån stadens bostadsbebyggelse.

Trygghet i den offentliga miljön
Upplevelse av trygghet har stor betydelse för hur människor
använder den offentliga miljön. Grupper som påverkas särskilt
negativt av en otrygg miljö är barn, kvinnor, äldre och funktionshindrade.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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0-alternativ
Successiva satsningar görs på den offentliga miljön för att öka
tryggheten. Det kan handla om bättre belysning eller att skapa
siktlinjer.
Planförslag
Successiva satsningar görs på den offentliga miljön för att öka
tryggheten. Förtätning med bostäder i stadens centrala delar
kan generellt ge ett bättre befolkat och därmed också tryggare
stadsrum, särskilt kvällstid.

Balanserat bostadsutbud
Med ett balanserat bostadsutbud avses ett utbud som kan tillgodose människors olika behov när det gäller bostadens kostnad,
storlek, tillgänglighet, läge m.m. Ett behov av billiga bostäder
finns hos alla inkomstsvaga grupper. Särskilda tillgänglighetskrav finns hos äldre och funktionshindrade.
Helst ska möjlighet finnas att bo kvar i sin stadsdel genom
livets olika skeden. Detta är särskilt angeläget för gruppen
äldre som kan tvingas byta bostad av praktiska skäl men som
vill stanna i en miljö som känns trygg och där ett socialt nätverk finns. Det kan också finnas skäl att komplettera bostadsutbudet i en stadsdel för att motverka negativ segregation.
Staden som helhet har i dagsläget brist på hyresrätter i alla
storlekar och det råder också brist på billiga hyresrätter. Orsaken är främst höga produktionskostnader och avsaknad av
subventioner. För att upprätthålla en god rörlighet på bostadsmarknaden bör minst 2% av hyresrättsbeståndet bestå av
outhyrda lägenheter. En uppskattning är att ungefär en årsproduktion av hyresrätter för tillfället saknas för att uppnå detta
mål.
0-alternativ
En allmän målsättning finns om att skapa ett blandat bostadsutbud inom staden och stadsdelarna och att komplettera med de
bostadstyper som behövs för en bättre balans. Möjligheterna att
åstadkomma förändringar är dock små eftersom utbyggnaden
av nya bostäder blir mycket begränsad.
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Planförslag
En allmän målsättning finns om att skapa ett blandat bostadsutbud inom staden och stadsdelarna och att komplettera med
sådana bostadstyper som behövs för en bättre balans. Med det
relativt stora tillskott av nya bostäder som planförslaget innebär
skapas också möjligheter att åstadkomma förändringar.
Konkreta åtgärder för att skapa bättre balans i stadsdelar
är nya villor och radhus vid Gamlegården som kan motverka
problem med negativ segregation och nya lägenheter vid Vä
centrum som kan vara särskilt lämpliga för äldre.
De bostäder som byggs blir (med rådande kostnadsläge)
förhållandevis dyra, men är ändå viktiga tillskott eftersom nya
dyrare bostäder skapa flyttkedjor som frigör billigare bostäder.
Beroende på hur produktionskostnaderna utvecklas kan det
också bli möjligt att bygga billigare i framtiden.
Det relativt stora tillskottet av nya bostäder innebär att andelen bostäder med god tillgänglighet för funktionshindrade och
äldre ökar.

Folkhälsomål 5 ”miljöer och produkter”
Tillgång till rekreation
Det är vetenskapligt belagt att upplevelse av grönska och natur
har en rad positiva hälsoeffekter som ökat mentalt välbefinnande, minskad stress och stärkt immunförsvar. Bäst effekt har
vistelse i större park- och naturområden.
0-alternativ
Tillgången till rekreation förutsätts vara ungefär som idag,
se avsnittet ”Grön stad i Vattenriket” med en analys av olika
stadsdelars tillgång till större sammanhängande grönstruktur
för rekreation.
Planförslag
Föreslagna åtgärder ger förbättrad tillgång till större sammanhängande grönstruktur för de utpekade bristområdena Hedentorp, Helgedal och Åsumtorp. Det föreslagna bostadsområdet
mellan Norra Åsum och Åsumtorp ger ytterligare möjligheter
att utveckla strukturen.
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För bristområdet Hammar kan framför allt satsningar i anslutning till det föreslagna bostadsområdet i norr innebära en förbättrad grönstruktur. Tillgången för Möllebacken blir relativt
oförändrad.
Anläggandet av rekreationsområde och aktivitetspark på
gamla Härlövsdeponin innebär att Charlottesborg och Odal får
nära till ett nytt stort rekreationsområde. Trafikbarriärerna på
Vilan utgör dock en begränsning.
En utbyggnad av Åsums fure med föreslagna verksamhetsytor och en ny väg, A3-leden, innebär att Åsums fures attraktivitet för rekreation minskar.
Vid en utbyggnad av en förbifart vid Hedentorp kan bullerstörningar befaras uppstå vid rekreationsområdet Ekenabben
som idag ligger bullerskyddat.
Exploatering av delar av Näsby fält innebär att ytor som
idag nyttjas för rekreation tas i anspråk. Stadsdelen Näsby
kommer ändå att ha god tillgång till rekreation eftersom stora
ytor mellan bebyggelsen enligt förslaget lämnas obebyggda och
bibehålls som naturmark.

Trafiksäkerhet
Ett väl utbyggt och trafiksäkert gång- och cykelvägnät är angeläget för alla samhällsgrupper. Särskilda behov finns hos barn,
äldre och funktionshindrade.
0-alternativ
Gång- och cykelvägnätet byggs successivt ut enligt prioriteringsordning i ”Säkrare cykelvägar 2005”. Successiva åtgärder
görs också för att på andra sätt öka trafiksäkerheten. Åtgärdernas positiva effekt dämpas till en del av den allmänna
trafikökningen men slutresultatet blir ändå en totalt sett ökad
trafiksäkerhet.
Planförslag
Gång- och cykelvägnätet byggs ut enligt planförslaget. Budgeterade medel för utbyggnader förutsätts vara större än i 0-alternativet. Många utbyggnader tillkommer också i samband med
exploateringar. Liksom i 0-alternativet görs även andra åtgärder
för att öka trafiksäkerheten.

Ett antal nya förbifarter kan förväntas minska genomfartstrafiken och därmed ha en trafiksäkerhetshöjande effekt utmed den
gamla vägsträckningen:
• Förbifart Hedentorp som avlastar Åsumsvägen, Allégatan
och Långebrogatan.
• Vilanleden som avlastar Långebrogatan. Vilanleden bildar
dock en ny trafikbarriär mot det nya rekreationsområdet norr
om Vilan.
• Hammarshusleden som avlastar Blekingevägen.
Åtgärdernas positiva effekt dämpas till en del av den allmänna
trafikökningen tillsammans med den ökning som planförslagets utbyggnadsområden genererar, men slutresultatet blir ändå
en totalt sett ökad trafiksäkerhet i förhållande till 0-alternativet.

Trafikbuller
Trafikbuller är den största källan till störningar i människors
närmiljö. En uppskattning från Boverket är att minst 1,6 miljoner människor i Sverige utsätts för en ljudnivå över 55 dBA
vid sin bostad. Negativa effekter är bland annat stress, minskad
koncentrationsförmåga och störningar i vila och sömn. Senare
års forskningsresultat visar också att höga bullernivåer från
vägtrafik kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdom.
En översiktlig bullerutredning för det kommunala huvudvägnätet inom Kristianstads tätort gjordes 2001, se kartbilden
”Betydande risker och störningar” i avsnittet ”Miljö- och
riskfaktorer”.
0-alternativ
Trafikökningen på befintligt vägnät blir mindre än i planförslaget. Bullerökningarna utmed befintligt vägnät kan därför också
förväntas bli mindre. Sannolikt kommer en utveckling mot
tystare vägbanor och tystare däck och motorer att dämpa den
negativa effekten.
Planförslag
Den allmänna trafikökningen tillsammans med den trafikökning som planförslagets utbyggnadsområden genererar kan
väntas ge ökade bullerproblem för befintlig bebyggelse. Sannolikt kommer en utveckling mot tystare vägbanor och tystare
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däck och motorer att dämpa den negativa effekten. Planförslagets bostadsbebyggelse förutsätts anpassas för att klara gällande bullerriktvärden.
Lokalt kan ett antal nya förbifarter förväntas minska genomfartstrafiken och därmed ha en bullerreducerande effekt:
• Förbifart Hedentorp som avlastar Åsumsvägen, Allégatan
och Långebrogatan.
• Vilanleden som avlastar Långebrogatan.
• Hammarshusleden som avlastar Blekingevägen.

Luftföroreningar
Luftföroreningar kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, cancer
och luftvägsbesvär. Störst negativa effekter har partiklar och
marknära ozon. De som redan har en dålig hälsa i form av luftvägs- eller hjärt- och kärlsjukdom drabbas värre än andra. Även
barn är mera utsatta.
I Kristianstad finns lokalt höga halter av partiklar i luften. På
sträckor längs Västra Boulevarden och även på Långebrogatan öster om Helge å innebär ökade trafikmängder en risk för
att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids. Halterna av
övriga luftföroreningar ligger under befintliga hälsoriktvärden.
0-alternativ
En viss allmän trafikökning förväntas ske. På sträckor längs
Västra Boulevarden och på Långebrogatan öster om Helge å
finns en risk för att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids.
Planförslag
Den allmänna trafikökningen tillsammans med den ökning
som planförslagets utbyggnadsområden genererar kan väntas
ge högre halter av luftföroreningar än 0-alternativet. På
sträckor längs Västra Boulevarden och på Långebrogatan öster
om Helge å finns en risk för att miljökvalitetsnormen för partiklar överskrids.
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Folkhälsomål 9 ”fysisk aktivitet”
Stödjande miljöer för fysisk aktivitet
För lite fysisk aktivitet är ett av de största hoten mot folkhälsan.
Att gå eller cykla mer i vardagen till arbete, skola, service och
fritidssysselsättningar kan räcka för att en person ska uppnå
rekommendationen om 30-60 minuter om dagen av minst måttligt intensiv fysisk aktivitet. För att göra det enkelt att gå eller
cykla istället för att ta bilen är det viktigt att miljöerna känns
trevliga och säkra och att målpunkterna finns inom rimliga
avstånd. Attraktiva miljöer för promenad och jogging nära
bostaden har också visat sig ha stor betydelse för hur mycket tid
de boende ägnar åt motion på fritiden.
0-alternativ
Gång- och cykelvägnätet byggs successivt ut enligt prioriteringsordning i ”Säkrare cykelvägar 2005”. Tillgången till
grönska för promenad och motion fortsätter att vara ungefär
som idag, se avsnittet ”Grön stad i Vattenriket” med en analys
av olika stadsdelars tillgång till större sammanhängande grönstruktur för rekreation.
Planförslag
För en bedömning av hur lokaliseringen av nya bostäder,
arbetsplatser och nytt utbud av handel och service underlättar
att gå och cykla, se punkten ”Klara vardagen utan bil”.
Tillgången till bekväma och trygga gång- och cykelvägar
förbättras genom att gång- och cykelvägnätet byggs ut enligt
planförslaget. Budgeterade medel för utbyggnader förutsätts
vara större än i 0-alternativet. Många utbyggnader tillkommer
också i samband med exploateringar.
Förbättrade rekreationsmöjligheter nära bostaden kan locka
fler till promenader och annan motion, se punkten ”Tillgång till
rekreation”.

—  E n s t a d i b a l a n s ” K o n s e k v e n s e r

VINNÖ
NÄSBY

CENTRUM

Tillgänglighet till
stadsbuss

HAMMAR

400m zon kring stadsbuss
och regionbusshållplats med
30min trafik

HÄRLÖV

VILAN
SKEPPARSLÖV

HAMMARSLUND
VIBY

ÖLLSJÖ

Upptagningsområde 400m zon
som tillkommer enligt förslaget
Upptagningsområde 400m zon
som utgår enligt förslaget
Bostäder

VÄ - TALLDALEN

Bostäder, handel och lättare
verksamheter
Särskilt intressanta zoner för
natur- och bebyggelseutveckling

NORRA
ÅSUM

Verksamheter och/eller
bostäder
Verksamheter och/eller handel
Utvecklingsområde för
verksamheter
Föreslagen vägsträckning
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VINNÖ

Stadsdelscentrum
NÄSBY

Tillgänglighet till
dagligvaror

Stadsdelscentrum

Stadsdelscentrum

Större dagligvarubutik
1500m zon kring större dagligvarubutik

HAMMAR
CENTRUM

Eventuellt ny större dagligvarubutik
1500m zon kring eventuellt ny
större dagligvarubutik

HÄRLÖV
VILAN
SKEPPARSLÖV

HAMMARSLUND

Närbutiker där annat utbud
saknas

VIBY

ÖLLSJÖ

Bostäder
Bostäder, handel och lättare
verksamheter
Särskilt intressanta zoner för
natur- och bebyggelseutveckling

Stadsdelscentrum
VÄ - TALLDALEN

Verksamheter och/eller
bostäder

NORRA
ÅSUM

Verksamheter och/eller handel
Utvecklingsområde för
verksamheter
Föreslagen vägsträckning
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—  E n s t a d i b a l a n s ” K o n s e k v e n s e r

VINNÖ
NÄSBY

Cykelavstånd
Cykelavstånd 10min till
centrum
Cykelavstånd 20min till
centrum

CENTRUM

Cykelavstånd 30min till
centrum

HAMMAR

Bostäder

HÄRLÖV

Bostäder, handel eller lättare
verksamheter

VILAN

Särskilt intressanta zoner för
natur- och bebyggelseutveckling

SKEPPARSLÖV
ÖLLSJÖ

10 min

HAMMARSLUND

VIBY

Handel
Handel och verksamheter
Verksamheter

VÄ - TALLDALEN

Verksamheter och/eller
bostäder

20 min
NORRA
ÅSUM

Utvecklingsområde för
verksamheter
Planlagd mark för bostäder
Planlagd mark för industri

30 min

Planlagd mark för handel och
verksamheter
Föreslagen vägsträckning
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