Infrastruktur
Principen för stadens framtida kollektivtrafik är en
fortsatt utveckling av starka stråk med hög turtäthet
och hög framkomlighet.
Staden som regionalt centrum

Vid planering av nya bostäder och besöksintensiva
och personaltäta verksamheter ska dessa i första
hand lokaliseras till goda kollektivtrafiklägen.
Stadens gång- och cykelvägnät ska vara tryggt,
säkert, bekvämt och inbjudande.

Butik

Skola

Den täta och blandade staden

Gator och gång- och cykelvägar ges en utformning
som främjar en god trafiksäkerhet.
Utformningen av stadens entréer ska ge en positiv
bild av Kristianstad och hålla en hög kvalitet.

Den energi- och resurseffektiva
staden

Vid beslut om vägutbyggnader ska kommunen följa
Vägverkets ”Fyrstegsprincip” där man i första hand
undersöker möjligheterna att minska biltrafiken eller
förbättra och komplettera befintligt vägnät.

Den vackra staden

Staden och Vattenriket i symbios
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REGIONAL INFRASTRUKTUR
Det regionala resandet och pendlandet över kommungränserna
har ökat under lång tid och bidragit till att Skåne fungerar som
en gemensam marknad för boende, arbete och utbildning. Viktiga pendlingsutbyten sker med den danska sidan av Öresundsregionen och med angränsande delregioner i Sydsverige. För
nordöstra Skåne är förbindelserna mot Småland och Blekinge
väl så viktiga som förbindelserna västerut.
Det trafikslag som haft den största ökningen är tågtrafiken.
De moderna regionaltågen är ett snabbt transportmedel och
har god konkurrenskraft gentemot bilen. För att inte brister i
infrastrukturen ska bli en begränsning för regionens utveckling
kommer stora investeringar att behöva göras, bl a i utbyggd
spårkapacitet.

Järnvägsförbindelser och tågtrafik
Kristianstad har järnvägsförbindelser för person- och godstrafik österut på Blekinge Kustbana och västerut på Skånebanan
mot Hässleholm. Åhusbanan mellan Kristianstad och Åhus
används bara för godstrafik.
Enligt den nyligen fastställda ”Tågstrategi 2037” föreslår
Skånetrafiken en rad åtgärder som, efterhand som de genomförs, kan förbättra pendlingsmöjligheterna med tåg till och från
Kristianstad. Bland annat planeras utbyggnader med dubbelspår och 4-spår på olika sträckor och en utbyggnad av Pågatågstrafiken.
Sammantaget har kommunen, tillsammans med övriga kommuner i Skåne Nordost, uppfattningen att ”Tågstrategi 2037”
borde innehålla både fler åtgärder och tidigare genomförda
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åtgärder för att inte brister i infrastrukturen ska bli en begränsning för den regionala utvecklingen. Bland annat föreslår
Skåne Nordost att en ny järnvägsdragning tillkommer mellan
Kristianstad-Hörby-Lund och att stråket Åhus-KristianstadBroby byggs ut med lätt tågtrafik före 2030.
Åhusbanan
Tågstrategi 2037 tar även upp en ny järnväg för Pågatågstrafik
på sträckan Kristianstad-Åhus som en tänkbar satsning till
2037. Kommunen har reserverat en korridor för den tänkta
sträckningen öster om Möllebacken.
Skånetrafiken tar inte upp möjligheten att använda befintligt godsspår till Åhus för persontrafik. Hastigheten är idag
begränsad till 30 km/h och det skulle krävas stora investeringar att rusta upp spåret för persontrafik. Det skulle också
bli problematiskt att passera Långebrogatan där trafiken idag
måste stoppas upp för att släppa fram enstaka godståg. En
variant för att undvika passagen över Långebrogatan kan vara
att använda befintligt spår mellan Åhus och Viby och sedan
knyta ett stationsläge i Viby till ett buss- eller lightrailstråk in
mot centrum. En korridor reserveras genom Hammarslund och
vidare till Fågelängsvägen i Viby för att möjliggöra en sådan
lösning, se kartbild i avsnittet Särskilt område: Skånes VibyHammarslund.

Regionala vägförbindelser
E22 är tillsammans med riksvägarna 19 och 21 de viktigaste
vägförbindelserna till och från Kristianstad. Därefter kommer
väg 118 som förbinder staden med Åhus och kustområdet i
söder.
Följande åtgärder i det regionala vägnätet berör i hög grad
Kristianstad och har inom Skåne Nordost lyfts fram som viktiga att genomföra:
• E 22 byggs ut till motorvägsstandard.
• Väg 118 får förbifart vid Rinkaby och ny infart till Åhus
hamn.
• Väg 21 rustas upp med nya anslutningar till Önnestad och
Vinslöv.
• Väg 19 mellan Broby och Kristianstad byggs ut till 90-väg.

Region Skåne har i investeringsplaneringen för perioden 20042015 pekat ut väg 19 och väg 21 som regionala vägstråk som
tillsammans med de nationella stamvägarna har särskilt stor
betydelse för den regionala utvecklingen i Skåne. Vägverket
ska inför den aktuella planeringsomgången för 2010-2019 analysera dessa stråk för att peka på möjliga och lämpliga åtgärder
för ge god standard ur framkomlighets-, trafiksäkerhets- och
miljösynpunkt. Utöver de regionala stråken behövs insatser på
större pendlingsvägar vilka ofta knyter ihop basorter.
E22
Bland kommande utbyggnader av det regionala vägnätet är
utbyggnaden av E22 genom Skåne den viktigaste för Kristianstads utveckling. Enligt Vägverkets nuvarande planering
kommer vägen att byggas ut till motorväg eller fyrfältsväg för
att öka framkomligheten och göra vägen trafiksäkrare.
Planområdet berörs i sydväst av den planerade utbyggnadsetappen Sätaröd-Vä där en ny motorvägssträckning byggs norr
om Sätaröd och Tollarp. Vägen planeras vika av från nuvarande
sträckning norr om Sätaröd och ansluta till nuvarande E22
med en trafikplats strax söder om det planerade Storfängelset i
Mosslunda. Utbyggnaden samordnas med tidsplanen för Storfängelsets utbyggnad.
Väg 19
I väster berörs planområdet av Vägverkets planerade ombyggnad av väg 19 mellan Kristianstad och Broby till mötesfri väg,
så kallad 2 + 1 väg. Planerad byggstart för etappen Härlöv –
Karpalund är 2015. I översiktsplanen redovisas två alternativa
sträckningar för hur väg 19 ska ansluta till väg 21 och E22 i
Härlöv. Läs mer i avsnittet ”Nya viktiga väglänkar”.

Läs mer om spårtrafik i ”Lätt spårtrafik i Skåne”, 2007.

Flygtrafik
En väl fungerande flygtrafik är viktigt för den regionala
utvecklingen. Vid Kristianstad Airport är en bättre infartsväg
och förbättrade bussförbindelser önskvärt.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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kollektivTRAFIK
Förbättrade förutsättningar för kollektivtrafik är viktigt både
för att begränsa biltrafiken och dess negativa effekter i form av
buller och luftföroreningar och för att göra staden tillgänglig
för alla. Många av stadens invånare kan eller får av olika skäl
inte köra bil.
Kristianstads stadsbusstrafik består idag av tre genomgående stråk; Gamlegården-Resecentrum-Viby, Österäng-Resecentrum-Vä/Talldalen och Möllebacken-Resecentrum-Norra
Åsum. Därutöver finns en kompletterade linje mellan Resecentrum-Högskolan och en som trafikerar det mera finmaskiga
vägnätet mellan Charlottesborg-Söder-Resecentrum-Lyckans
Höjd. Befintligt busstrafiknät och de förändringar som föreslås
i anslutning till planerade utbyggnadsområden redovisas på
kartbilden ”Kollektivtrafik”.
Principen för stadens framtida kollektivtrafik är en fortsatt
utveckling av starka kollektivtrafikstråk med hög turtäthet
och hög framkomlighet. Den planerade Kristianstadslänken
är en satsning i linje med detta där målsättningen är att inom
några år ha ett stråk med full prioritet för busstrafiken mellan

Centralsjukhuset – Centrum – Järnvägsstationen – Högskolan.
I Kristianstadslänken samordnas flera olika stads- och regionbusslinjer för att tillsammans skapa ett kollektivtrafikstråk med
mycket hög turtäthet.
Framöver kan satsningar göras även på övriga stadsbusstråk
för en förbättrad framkomlighet och turtäthet. Linje 1 mellan
Gamlegården-Viby och linje 2 mellan Österäng-Vä/Talldalen
bedöms ha bäst förutsättningar för detta. Där det är lämpligt
kan regionbussar som passerar genom staden ledas genom stråken och öka turtätheten ytterligare.
Där framtida prioriterade stråk planeras behöver utrymmet
säkras. Vid en utbyggnad av Härlövsområdet är det t ex viktigt
med en bussprioritering igenom området för att inte restiden
till Vä ska öka. Där egna prioriterade färdvägar skapas öppnas
också möjligheten för framtida alternativa fordon som lightrail
beroende på teknikutvecklingen.
Vid planering av nya bostäder och besöksintensiva och
personaltäta verksamheter är det viktigt att dessa i första hand
lokaliseras till starka kollektivtrafikstråk. Kompletterande
busslinjer med dåligt resandeunderlag kan accepteras för att
försörja befintlig bebyggelse men bör inte tillkomma för att
försörja ny bebyggelse.

Nytt resecentrum vid järnvägsstationen
I samband med utbyggnaden av Östra centrum och Kristianstadslänken planeras också en ny knutpunkt för stadens
kollektivtrafik vid järnvägsstationen. Befintligt resecentrum har
kapacitetsbrist beroende på den positiva resandeutvecklingen
och en brist är också att centrum för buss- och tågtrafik inte
är samlokaliserade. Ett gemensamt resecentrum kan stå klart
inom några år och kommer att underlätta byten mellan buss och
tåg och öka kollektivtrafikens attraktionskraft.
Diskussioner har tidigare förts om att lokalisera ett gemensamt resecentrum för tåg och buss i bangårdsområdets norra
del. I ett sådant alternativ skulle säckstationen i Kristianstad
ersättas med en genomgående tågstation. Inga sådana planer
finns i Banverkets nuvarande långsiktiga planering men kommunen reserverar ändå marken för ändamålet. (läs mer om bangårdsområdet i avsnittet ”Särskilt område: Centrala staden”)

Principskiss för hur starka kollektivtrafikstråk ska främjas i Kristianstads
bebyggelsestruktur. De fyra benen
förtätas och effektiv kollektivtrafik
utgår från den nya knutpunkten vid
järnvägsstationen.
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NÄSBY

KRISTIANSTAD

CENTRUM
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Befintligt stadsbussnät
Föreslagen ny bussträckning
Bussträckning som utgår
Regionbussnät
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STADENS ENTRÉER
Det första intrycket av Kristianstad är viktigt och mötet vid
stadens infarter och entréer spelar stor roll för den totala uppfattningen av staden. Målsättningen är att nå en högre kvalitet
på stadens entréer och det är viktigt att då inte bara tänka på
entréer för biltrafiken utan också för tåg- och cykeltrafiken.
Kristianstad har stora möjligheter att marknadsföra sig mer
med hjälp av skyltar och upplevelser. Det ska vara enkelt att
passera staden men den ska vara svår att missa. Varje entré kan
ha sin karaktär och på så sätt bidra till att visa stadens särdrag.
Med skyltar ”Välkommen till Kristianstad” visas tydligt att
man kommit till Kristianstad.
Kraven på vägrummens utformning bör vara högre ju närmre
in mot stadens centrum man kommer. Åtgärder längs entréstråk ska vara genomtänkta i sin utformning och särskilt med
hänseende till landmärken, orienterbarhet, belysning, träd och
FÄRLÖV

BALSBY

VINNÖ

KRISTIANSTAD

VIBY

Stadens entréer

VÄ

Entré från järnvägen
Mindre entréer

annan vegetation. Bebyggelsens placering i förhållande till vägrummet har stor betydelse liksom skalan. Långa och händelsefattiga gator bör undvikas liksom en alltför innehållsrik och
spretig utformning av bebyggelse och detaljer som kan uppfattas som kaotisk. Mötet mellan stad och land är tydligt på många
sträckor och är ett särdrag för staden. Vyer över det öppna
landskapet är viktiga att bevara, då de är unika för staden och
en viktig del av identiteten. För att ytterligare utreda vad som är
viktigt att beskriva kan gestaltningsprogram upprättas.

GÅNG- OCH CYKELvägnät
Liksom när det gäller kollektivtrafiken är förbättrade förutsättningar för gång- och cykeltrafik viktigt både för att begränsa
biltrafiken och dess negativa effekter i form av buller och luftföroreningar och för att göra staden tillgänglig för alla. Många
av stadens invånare kan eller får av olika skäl inte köra bil.
För folkhälsan har också möjligheten till vardagsmotion stor
betydelse.
Attraktiva gång- och cykelstråk är gena och separerade från
biltrafik. Om cykeln är det snabbaste och bekvämaste sättet att
ta sig mellan två målpunkter väljer man cykeln. För att uppmuntra till gång- och cykeltrafik är det också viktigt att miljön
kring stråken känns trygg och inbjudande. Precis som för andra
resor ska en cykelresa fungera hela vägen genom att t ex cykelställ finns vid hållplatser. På regional nivå kan cykelturismen
utvecklas. Ett sätt att uppnå detta är att bygga bilfria cykelvägar
med bra skyltning vilket efterfrågas av turister. För att främja
cykeltrafiken har kommunen nyligen tagit fram en ”Strategioch handlingsplan för cykeltrafik”.
Föreslagna utbyggnader av gång- och cykelvägnätet redovisas
på Kartbilden ”Gång- och cykelvägnät”. Där finns de utbyggnader som planeras enligt dokumentet ”Säkrare cykelvägar 2005”
samt de utbyggnadsbehov som bedöms uppstå i samband med
översiktsplanens exploateringar.

NORRA
ÅSUM

Större entréer
Välkommen till Kristianstad
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VIBY
ÖLLSJÖ

Förslagskarta

Gång- och cykelvägnät

VÄ - TALLDALEN

NORRA
ÅSUM

Befintligt gång- och cykelvägnät
Planerade gång- och cykelvägar enligt ”Säkrare cykelvägar
2005”.
Förslag till ytterligare utveckling av gång- och cykelvägnätet
i samband med föreslagna
exploateringar.
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TRAFIKSÄKERHET

Fyrstegsprincipen:

Kommunen har nyligen antagit ett trafiksäkerhetsprogram med
visionen att ingen ska behöva dödas eller få bestående men till
följd av trafikolyckor.
Viktiga mål i kommunens trafiksäkerhetsarbete:
• Risken att dödas och skadas i trafiken skall fortlöpande minskas för alla trafikantkategorier.
• Risken att dödas och skadas i trafiken skall minskas i högre
grad för de oskyddade trafikanterna än för de skyddade.
• Barns, äldres och handikappades problem skall särskilt beaktas.
I den fysiska planeringen är det viktigt att gator och gångoch cykelvägar ges en utformning som främjar en god trafiksäkerhet.

Steg 1: Först ska sådana åtgärder övervägas och prövas som kan
påverka transportbehovet och valet av transportsätt.
Steg 2: I ett andra steg prövas åtgärder som ger effektivare
utnyttjande av befintligt vägnät. Det kan vara åtgärder som
omstyrning av trafiken, reglering, information och avgiftssystem.
Steg 3: I det tredje steget prövas begränsade utbyggnadsåtgärder. Det kan vara breddning av befintlig väg eller ombyggnad
av korsningar.
Steg 4: I det fjärde steget prövas nyinvesteringar i form av
mera omfattande ombyggnader eller en helt ny vägsträckning.
En trafikplan som omfattar hela staden bör också upprättas
som ett komplement till översiktsplanen med syfte att få en
samlad bild av hur transportsystemet ska byggas och hur det
samverkar med bebyggelsen. Planen bör visa i vilken grad miljömålen kan tillgodoses, hur trafiksystemet kan effektiviseras
och hur trafiksäkerhet kan uppnås.

UTVECKLING AV STADENS VÄGNÄT
Biltrafiken i Kristianstad har ökat med ca 2% per år under de
senaste 20 åren. Orsakerna till denna ökning är både den allmänna trafikökningen med fler och längre resor och transporter och att staden vuxit med fler bostäder och verksamheter. I
rusningstrafik finns idag kapacitetsproblem på östra Långebrogatan, Allégatan och på södra delen av Snapphanevägen.
Kommunens målsättning är att trafikökningen ska begränsas
under kommande år trots de större utbyggnader som planeras. Viktiga strategier i översiktplanen som främjar en sådan
utveckling är lokaliseringen av ny bebyggelse i starka kollektivtrafikstråk och att möjligheter att förtäta och utveckla
nya områden i centrumnära lägen tas tillvara. En annan viktig
åtgärd är fortsatta satsningar på ett attraktivt gång- och cykelvägnät.
Vid beslut om vägutbyggnader ska kommunen följa Vägverkets ”Fyrstegsprincip” där man i första hand undersöker möjligheterna att minska biltrafiken eller förbättra och komplettera
befintligt vägnät.
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NYA VIKTIGA VÄGLÄNKAR
När det gäller de nya vägsträckningar som beskrivs i detta
avsnitt och på kartbilden ”Nya vägar” är utgångspunkten att de
antingen kommer att eller kan komma att behövas i en framtida utveckling av staden. Alla vägprojekt har inte utretts på en
djupare nivå där fyrstegsprincipen har kunnat tillämpas.

Förbifart Hedentorp
Vägen kommer att avlasta främst Åsumsvägen där boende är
utsatta för omfattande bullerstörningar. En negativ effekt vid
en utbyggnad är ett ökat buller ut över Hammarsjön, även om
den planerade invallningen mot Hammarsjön innebär en möjlighet att skärma bullrets utbredning österut.
Vägen gränsar i öster till riksintresse för naturvård och
Natura 2000 och gör ett visst intrång i de båda i söder. Vid
fortsatt utredning och detaljplaneläggning med MKB behöver
vägens påverkan bl a på rekreationsvärden och biologisk mångfald utredas.
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A3 leden

Kung Knuts vägs förlängning

A3-leden syftar främst till att skapa en mera gen förbindelse
från Åhus till E22, men avlastar också Annedalsvägen och
möjliggör en större utbyggnad av verksamhetsytor i södra
delen av Åsums fure. Vägen redovisas som två alternativ där
det södra alternativet ger en bättre förbindelse mot Åhus för
söderifrån kommande trafik på E22. Vägsträckningarna är
ungefärliga och deras inverkan på bl a natur- och rekreationsvärden behöver utredas.

Vägen binder samman Kung Knuts väg i Öllsjö med Långebrogatan på Härlöv och utgör en viktig länk i den framtida kollektivtrafikförsörjningen av Härlöv. Sträckningen detaljplanelades
1996.

Ängamöllans väg
Vägen behövs för att tillgängliggöra den planerade utbyggnaden av Ängamöllans industriområde. Samtidigt kan vägen förbinda trafikplats Vä med befintliga Ängamöllan industriområde
och det planerade Slättängsområdet. Vägen prövas i samband
med pågående detaljplaneläggning för Ängamöllans verksamhetsområde.

Väg 19
Läs mer om Vilanleden och hela
utredningen kring trafiken på Härlöv i
”Trafikutredning Härlöv”, mars -08.

88

Den fortsatta utvecklingen av Härlöv påverkas av Vägverkets
ombyggnad av väg 19, delsträckan Härlöv-Karpalund. I avvaktan på Vägverkets utredning redovisas två alternativa vägdragningar.
Det västra alternativet innebär att trafik från väg 19 snabbt
kan ansluta till väg 21 via en ny trafikplats. Fördelar med detta
alternativ är möjligheten att trafikförsörja planerade verksamhetsytor söder om väg 21 direkt från den nya trafikplatsen, att
mindre trafik kommer att gå igenom handelsområdet och att
Trafikplats Härlöv avlastas. Nackdelar är att den föreslagna
trafikplatsen innebär ett stort ingrepp i landskapet vid stadens
västra entré, att den är mycket kostsam och kan bli svår att
grundlägga. Förbindelsen med Slättängsvägen i söder leder
sannolikt till ökad trafik på Öllsjövägen.
Det östra andra alternativet utgörs av Malmövägens förlängning och anknyter till befintliga väg 19 i Karpalund. I detta
alternativ får planerade verksamhetsytor söder om väg 21 trafikförsörjas via en stickväg från Kung Knuts vägs förlängning
över väg 21. Oavsett vilken sträckning som byggs så kommer
den att utgöra farligt godsled.
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Vilanleden
Vägen förbinder väg 19 med Härlövsängaleden och har i ”Trafikutredning Härlöv” från 2008 bedömts som nödvändig för att
klara planerade utbyggnader av Härlövs handelsområde. Frågor
som behöver utredas vid kommande detaljplaneläggning och
MKB är konsekvenserna för boende vid Lillövägen, påverkan
på kulturhistoriska värden och rekreationsvärden, barriäreffekten mellan bostäderna söder om Långebrogatan och rekreationsområdet i norr m.m.

Bangårdsvägen
Vägen är tänkt som en länk mellan Högskolan och centrum
vilket ger busstrafiken en kortare sträckning och minskar det
mentala avståndet mellan centrum och Högskolan. Sträckningen är endast skissartad och innebär en förlängning av
Västra Boulevarden som sedan följer befintligt gång- och cykelstråk över spåren till cirkulationsplatsen på Härlövsängaleden.
I dagsläget ser Banverket inga möjligheter att avveckla spår på
bangårdsområdet. Stråket föreslås gestaltas med alléträd och
andra planteringar för att göra det mer attraktivt för gång- och
cykeltrafik än idag.

Hammarshusleden
Med vägen skapas en ny koppling mellan trafikplats Hammar
och Blekingevägen. Genomfartstrafik till väg 118 och E22 kan
ledas bort från Blekingevägen och de nya handelsområden som
planeras söder och väster om Hammarshus tillgängliggörs.
Vägen prövas i samband med pågående detaljplaneläggning för
Hammarshusområdet.
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Hammarslund/Viby väg
Vägen möjliggör en effektiv busslinjesträckning genom Viby
och avlastar Hammarslund från genomfartstrafik.

Förbifart Nosaby
En ny sträckning av väg 118 norr om Nosaby diskuterades
för ett antal år sedan men nyttan bedömdes som alltför liten.
Vägverket har istället valt att bygga om befintlig väg med
hastighetsdämpande åtgärder och genomgående lastbilstrafik
hänvisas till väg 19 och E22. Vägkorridoren reserveras ändå
i översiktsplanen eftersom vägen kan få betydelse i ett längre
tidsperspektiv om staden utvecklas norrut.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Särskilt område: Söder
Några förutsättningar
Närhet till kollektivtrafik?

xxx

Närhet till skola/service?

xx

Störs området av buller från bil/
lastbil/järnväg?

xx

Närhet till verksamheter med
störningar och risker?

xx

Närhet till centrum?

xxx

Berör natur-/kulturvärden av
riksintresse eller liknande?
x (långt/liten del) - xxx (nära/till stor
del)

x

Utvecklingsförslag

Lokalpark

”Kanalhusen”

En lokalpark behövs för västra delen av söder i anslutning till
ny bostadsbebyggelse.

Nya vattennära bostäder föreslås kring Lastageplatsen och
kanalen. Tillgängligheten till vattnet är bra liksom kopplingar
via gång- och cykelvägar till service, centrum och den övergripande grönstrukturen. Längs Fabriksgatan mellan kanalen och
järnvägsspåret finns möjligheter att förtäta kvarteret med fler
bostäder. Husen kan bidra till att höja upplevelsevärdet i området och utmed kanalstråket och den omedelbara närheten till
kanalen kan nyttjas till att skapa nya stadsmiljöer för boende
och allmänhet. Det är viktigt att bebyggelsen och miljöerna
runt omkring får en tydlig stadslik karaktär och ger ett sammanhållet avslut mot kanalen.

Bakgrund
Stadsdelen Söder rymmer idag både bostäder, verksamheter,
idrottshall, mässcenter och stormarknad. En omvandlingsprocess har inletts i och med att beslut fattats om att uppföra en ny
arena och ett utvecklat idrottsområde mitt i stadsdelen. För att

Se avsnittet
"Vilan"

"Kanalhusen"

Dagligvarubutik

Längs Helge å
Områdena utmed Helge å utgör särskilt intressanta zoner för
mötet mellan våtmarksområdet och ny bostadsbebyggelse. Här
finns möjlighet att uppföra bostäder i symbios med naturen och
med extraordinära boendekvaliteter. I anslutning till hamnen
och åpromenaden kan nya allmänna platser skapas för att öka
tillgängligheten till Helge å. Söder om småbåtshamnen bjuder
västerläget på kvällssol och vattenutsikt. Vid vattnet kan spännande allmänna platser knytas samman med årummets befintliga promenad- och cykelstråk. (Läs mer om vattennära boende
i avsnittet ”Särskilt område: Centrala staden”)
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Verksamheter
som kan medföra risker för
boende.

Längs Helge å:
särskilt intressanta zoner
för natur- och
bebyggelseutveckling.
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Planområde för ett
utvecklat idrottsområde
med bl a ny arena.

rymma dessa funktioner kommer en stor del av befintliga verksamheter att flytta ut och ytor omvandlas för idrottsändamål
och parkering. På Söder finns en del kulturhistoriskt intressanta
miljöer och byggnader att ta hänsyn till vid omvandlingen, t ex
silversmedjan vid södra kanalen.
Grönområden finns i form av stråk utmed åpromenaden och
genom Björket vid Räddningstjänsten. En närpark försvinner
då arenan byggs och en ny park skapas inom idrottsområdet
nära Karlavägen. I övrigt finns gamla kyrkogården som en grön
oas men med begränsade användningsmöjligheter. Kommunens
grönplan visar brist på parker inom stadsdelen.
Huvudstråket för gång- och cykeltrafik finns utmed Västra
Storgatan längs med spårområdet som utgör en kraftig barriär
i stadsdelen. Förbindelser i öst-västlig riktning finns enbart
utmed Helgegatan och Styrmansgatan men en gc- passage över
spårområdet norr om Karlavägen tillkommer vid arenabygget.

Kulturmiljö på Söder
Söder präglas av industrier, bostäder och idrottsanläggningar.
Det är en intressant och levande stadsdel med en blandning
av olika boendeformer, verksamheter, idrott och grönområde.
Stadsdelen är rik på kulturhistoria, såväl i form av hela områden som enstaka objekt. De delar som är särskilt sårbara för
förändringar är:
• Gamla stationsområdet med en i det närmaste autentisk
bangård.
• Lamellhusområdet med flerbostadhus i öppen kvartersstruktur.
• Småhusområdet på Udden med tidstypiska villor och radhus.
• Uddevägen, en f d allé, är karaktärsskapande i området.
• Enstaka fastigheter och byggnader: Gröönroos silversmedja,
kv Göken 3 och 4, kv CJF Ljunggren 6 och 15, kv Konservfabriken, kv Pontonen 2, Skottenborg och gamla kyrkogården.
Miljöer som har viss tålighet mot förändringar är f d Gasverket, kanalstråket, Helge ås strandlinje. Björket, gamla
idrottsplatsen, Lastageplatsen, V Storgatan, Yllans verksamhetsområde och villaområdet i nordöstra delen av söder.

Konsekvenser

• Med Kanalhusen på nuvarande parkeringsyta effektiviseras
markanvändningen och stadsdelen får en ny positiv gestaltning. Nya mer yteffektiva (och ev kostsamma) parkeringslösningar kan samordnas med övriga verksamheter intill.
• Bostäder söder om småbåtshamnen ligger nära Kronfågel.
Området berörs också av skyddsavstånd till flera verksamheter p g a deras hantering av ammoniak och gasol. En riskanalys behöver göras för att klara ut skyddsavstånd och hur
dessa eventuellt kan minimeras. Ev buller från motorvägen
bör utredas vidare. Området ligger delvis inom riksintresse
för naturvård och helt inom strandskydd. Ny bebyggelse ska
samverka med naturvårdens intresse. Det är viktigt att finna
lösningar för att skydda bebyggelsen från ev översvämningar
som samtidigt kan bli en tillgång för omgivningen.
• Ökat inslag av bostäder på Söder, främst väster om järnvägen, ökar tryggheten för gång-/cykeltrafikanter på kvällstid.
• En reglerad gång- och cykelpassage över järnvägen mot
arenan ökar säkerheten för gående och cyklister och förbättrar tillgängligheten till idrottsområdet.
Kanalen

Enskilda byggnader

Gamla
kyrkogården

Lamellhusområde
1930-40-tal
Villaområde från
1940-60-tal

Lastageplatsen
Alléträd

Yllans
verks.område

Gasverket

Västra Storgatan

Järnvägen

Gamla stationsområdet

Kulturhistoriska miljöer
Söder

Björket

Sårbara för förändringar
Uddevägen
Helgeås strandlinj e

Villaområde från
1940-50-tal
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Särskilt område: Näsby
Utvecklingsförslag

Några förutsättningar
Närhet till kollektivtrafik?

xx

Norra Näsby

Närhet till skola/service?

xx

Norra delen av Näsby har stora kvaliteter i tillgängligheten
till natur, stadsbuss och utbyggd service. Utanför Gamlegården finns tre områden som bör innehålla en blandning av
par-/radhus och villor som komplement till den stora andelen
lägenheter i flerbostadsområdet. Föreslagna bostadsområden på
Näsby har placerats med tanke på att bevara befintliga parkers
kopplingar ut till fältet och inte bygga för stråken.
Områden för odling/kolonilotter i närheten av Gamlegården
kan öka delaktighet och trivsel i området. Placeringen får studeras vidare i detalj.

Störs området av buller från bil/
lastbil/järnväg?

x

Närhet till verksamheter med
störningar och risker?

x

Närhet till grönområde?

xxx

Berör natur-/kulturvärden av
riksintresse eller liknande?
x (långt/liten del) - xxx (nära/till stor
del)

x

Södra Näsby

Norra Näsby:
marklägenheter, parhus eller
villor i olika upplåtelseformer

Större delen av Näsby fält
lämnas fritt för rekreation
Södra Näsby:
stadsmässig bebyggelse
med flerbostadshus
samlade runt grönståk

På södra Näsby föreslås ett större bostadsområde i grönstråket
mellan Araslövssjön och högskolan. Området kan inrymma
max 1000 lägenheter i flerbostadshus. Bebyggelsen bör utformas stadsmässigt och vara koncentrerad kring ett gemensamt
grönstråk. Tillgängligheten för allmänheten blir god med kopplingar vidare till kringliggande grönområden. Med en ny väg
till centrum upplevs läget dessutom som väldigt centralt.
Större delen av Näsby fält lämnas fritt för rekreation.

Gamlegårdens
centrum

Högskolan

Ny skola
En ny skola för stadsdelen bör placeras så att integrationen
främjas och lockar elever från olika bostadsområden inom
Näsby.
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Föreslagen ny
stadsbussträckning
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Näsby södra
stadsdelscentrum

bakgrund
Inom Gamlegårdens centrum finns ett bra serviceutbud för
norra Näsby med livsmedelsbutik, bibliotek, café, restaurang,
fritidsgård, IT-stuga och familjehus för viss vård. Vårdcentral
finns på Tvedegårdsvägen. Gång- och cykelvägnätet är väl
utbyggt både inom stadsdelen och mot centrum. Kollektivtrafiken till/från centrum är bra.
Gamlegårdens storskalighet gör att stora områden lämnats
fria för rekreation och gårdarna är rymliga. Stora grönytor
finns inom hela stadsdelen och kopplingarna mot större rekreationsområde är generellt bra. Gamlegårdsparken, Hjärtebackes
park och Norringeparken ligger alla i direkt anslutning till
Näsby fält som har högt rekreationsvärde.
Skolorna är i princip fullt utnyttjade idag och ett visst utbyte
sker med Balsbygden för att avlasta och för att främja integration av utlandsfödda barn.
Södra delen av Näsby har större variation i bebyggelsen med
villor, rad-, kedjehus och flerbostadshus. Högskolan och Krinova upptar en stor yta i söder och studentbostäder finns utmed
Olastorpsvägen norr om högskolan. Ett nytt stadsdelscentrum
har byggts söder om Krinova med bank, post, livsmedelsbutik
m m.

Kulturmiljö på Näsby
Näsby är en mångsidig och varierande stadsdel med självständig karaktär. I stadsdelen finns äldre kulturmiljöer såsom
gårdar och äldre vägnät och senare tillägg i form av egnahemsbebyggelse, radhus och miljonprogramsområde. Likaså sätter
Högskolan Kristianstad i de fd regementsbyggnaderna, naturområdet Näsby fält samt Näsby industriområde prägel på stadsdelen. Genom att färdas på Näsbychaussén ges en god inblick i
stadsdelen med dess småhus, flerfamiljshus, kyrka, affärer och
olika servicefunktioner.
De områden som är speciellt sårbara mot förändringar är:
• Kv Sergeanten, med f d militärbostäder från 1922.
• Kv Rusthållaren och Sergeanten. Homogent radhusområde
från 1963 med omsorgsfull utformning som intar en särställning på Näsby.

• Äldre gårdar i stadsdelen bidrar till mångsidigheten och
berättar om stadsdelens historia, t ex Fröknegården, Näsby
gård och Tvedegården.
Områden som har viss tålighet mot förändringar är:
• Näsbychaussen med allé och omkringliggande bebyggelse.
Näsbychaussén löper likt en åder i nord-sydlig riktning
genom hela stadsdelen. Chaussén, som är den gamla landsvägen, har skönhetsvärde genom dess allé och den berättar
tillsammans med den omgivande bebyggelsen om Näsbys
historia och liv idag.
• Näsby regementsbyggnader med tillhörande park. En mycket
karaktärsskapande miljö av byggnader och park med karaktäristisk regementsarkitektur från 1920-talet.
• Småhus söder om Bataljonsvägen och norr om Hjärtesbackes
väg. Mindre enfamiljshus från 1950-talet. Husen är tidstypiskt måttfulla i storlek och utformning med omsorg i placering och storlek på tomt.

Äldre gårdar

Småhusområden
från 1950-talet

Näsbychaussén
med omgivning
Näsby regementsområde

Kulturhistoriska miljöer
Näsby
Sårbara för förändringar

Sergeantstaden

Radhus i kv Rusthållaren
och Sergeanten

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Konsekvenser

• Utbyggnaderna ligger nära riksintresse för naturvård, Natura
2000 och naturreservat.
• Utbyggnaden inom stadsdelen bör ske relativt snabbt för att
ge tillräckligt underlag för en ny skola.
• Södra området ligger inom skyddsområde för vattentäkt och
bör ej bebyggas med markbostäder för att undvika spridning
av kemiska medel som kan ske i privata trädgårdar. Vid flerbostadshus är det lättare att kontrollera skötsel/drift.
• Utbyggnaden kan till största delen hanteras inom det befintliga VA-nätet. Bebyggelsen ligger höjdmässigt över fyrameterskurvan och är säkert mot eventuella översvämningar.
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Särskilt område:
Hammar - Möllebacken
utvecklingsförslag hammar
Norra Hammar
Ett nytt bostadsområde kan tillkomma i norra Hammar om
erforderligt skyddsavstånd till befintlig jordbruksverksamhet
kan hållas. Marklägenheter är lämpliga som komplement till
den stora andelen villor. En närpark är viktig i området och den
interna grönstrukturen bör kopplas till omgivande gång- och
cykelvägnät samt till f d Nosabysjön. Grönskan kan även nyttjas som buffertzon mot angränsande jordbruksmark.

Södra Hammar

Södra Hammar:
nya flerbostadshus,
villor och marklägenheter

Intern grönstruktur
med kopplingar till
gc-nät

Förutsättningar Hammar
Närhet till kollektivtrafik?

xx

Närhet till skola/service?

xx

Störs området av buller från bil/
lastbil/järnväg?

xx

Närhet till verksamheter med
störningar och risker?
Nytt område
för industri

Dagligvarubutik

Bostadsområdena söder om Blekingevägen ligger nära befintlig
service och framtida handelområden och föreslås inrymma
både flerbostadshus och marklägenheter/villor.
Bostäderna måste skyddas från omgivande störningar, främst
trafiken. En lokalpark, som kan förbindas med gc-vägar till
övrig grönstruktur, behövs för hela bostadsområdet söder om
Blekingevägen.

Norra Hammar:
nya marklägenheter

Framtida
lokalpark

Befintlig
stadsbussträckning

x

Närhet till centrum?

xx

Berör natur-/kulturvärden av
riksintresse eller liknande?

x

x (långt/liten del) - xxx (nära/till stor
del)

Ny väg

Nya områden
för handel

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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bakgrund
Hammar ligger strax öster om centrum och omges av jordbruksmark. Blekingevägen delar stadsdelen i en nordlig och en
sydlig del och utgör en tydlig barrriär. Väg 118 går i nord-sydlig
riktning och binder samman Hammar med Möllebacken. En
gc- tunnel finns under 118 vid Hammars skola. Stadsbuss finns
ej men regionbussarna passerar på Blekingevägen och Gamla
Fjälkingevägen.
Bebyggelsen består mestadels av villor och marklägenheter. I
söder mot E 22 finns gården Hammarshus som har stora kulturhistoriska värden. Stadsdelen har en utvecklad intern grönstruktur norr om Blekingevägen med gc-vägar kopplade främst
mot centrum. Hammars centrum utgörs idag av livsmedelsbutiken och pizzerian vid Åängavägen - Blekingevägen.
Den eventuella omvandlingen av Hammarshusområdet för
verksamheter och handel påverkar en stor del av Hammar.
Risken för negativa effekter som ökad trafik och buller måste
utredas.

kulturmiljö i hammar
Hammar är ett utpräglat småhusområde med friliggande villor
och radhus från framför allt 1900-talet. Områden finns med

Egnahemsområde

Småhusbebyggelse

såväl egnahemsbebyggelse från tidigt 1900-tal som karaktäristiska gruppbyggda villor från 1970-talet samt nybyggda villor
och marklägen-heter. I övrigt sätter sätesgården Hammarshus,
handelsträdgårdar samt ett verksamhetsområde i sydost prägel
på stadsdelen.
Kulturmiljöer som är speciellt sårbara för förändring är:
• Området kring gården Hammarshus. Huvudbyggnaden är
från slutet av1700-talet men gården har medeltida anor.
Områden som har viss tålighet mot förändringar är:
• Egnahemsområdet kring Blekingevägen.
• Småhusbebyggelsen kring Gamla Fjälkingevägen.
• Villaområde söder om Holjersvägen.

konsekvenser

• När handel etableras gynnar det ökade serviceutbudet hela
stadsdelen. En ny bostadsnära park anläggs i samband med
handelsutbyggnaden och ökar boendekvaliteterna.
• Befintliga och nya bostäder söder om Blekingevägen riskerar
att störas av ett nytt handels-/verksamhetsområde intill E22.
Åtgärder krävs för att begränsa störningarna.
• Kulturmiljön kring Hammarshus riskerar att förvanskas med
förslaget. Gården förlorar sitt sammanhang då markanvändningen ändras och jordbruksverksamheten försvinner.
• VA-nätet i hela Hammar behöver byggas ut/förstärkas vid
föreslagna utbyggnader.
• Skyddsavståndet mellan föreslagen bostadsbebyggelse i norra
Hammar och befintlig djurhållning på Willands farm behöver
vara 200 meter.

Kulturhistoriska miljöer
Hammar
Sårbara för förändringar
Viss tålighet mot förändringar
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utvecklingsförslag Möllebacken
Östra Möllebacken
På Möllebacken föreslås ett mindre bostadsområde norr om
Kronhjulsvägen. Det kan tillkomma enbart om gällande riktlinjer för maximalt buller kan följas med tanke på att järnvägen
går förbi strax norr om området.

Områden med viss tålighet mot förändringar är:
• Egnahemsbebyggelsen i Möllebacken utmed Nosabyvägen
och i sydvästra Nosaby. Karaktäristiska småhus från 1920till 1950-talet.
• Vissa gårdar i landskapet kan behöva utredas närmare med
syfte på kulturhistoriska och utseendemässiga värden, t ex
Villandsfarm.
• Nosabyvägen och Fjälkingevägen har lång kontinuitet som
transportleder söderut och österut.

Konsekvenser

Östra Möllebacken:
nya bostäder

• Det föreslagna bostadsområdet kan tillkomma enbart om gällande riktlinjer för maximalt buller kan följas med tanke på
närheten till järnvägen.

Förutsättningar Möllebacken
Närhet till kollektivtrafik?

xxx

Närhet till skola/service?

x

Störs området av buller från bil/
lastbil/järnväg?

Bakgrund

Egnahemsbebyggelse

Möllebacken är ett småhusområde som ligger ca 4 km nordost
om Kristianstads centrum. Bebyggelsen består till största del
av villor, radhus och kedjehus från 1950-70-tal. Stadsdelen har
förbindelse med centrum via stadsbuss.

Villor, rad- och kedjehus
på Möllebacken

xxx

Närhet till verksamheter med
störningar och risker?

x

Berörs värdefull jordbruksmark
vid utbyggnaden?

x

Berör natur-/kulturvärden av
riksintresse eller liknande?

x

x (långt/liten del) - xxx (nära/till stor
del)

Kulturmiljö på Möllebacken
Bebyggelsen på Möllebacken bestå mestadels av rad- och kedjehusområden i en omgivning präglad av jordbrukslandskapet.
Framträdande element i omgivningen är Nosaby kyrka, golfbanan och järnvägen som går förbi stadsdelen.
Kulturmiljöer som är speciellt sårbara för förändringar är:
• Strandlinjen till f d Nosabysjön som är väl avläsbar än idag.
• Friliggande villor, rad- och kedjehus på Möllebacken. Gruppbyggda från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet med
tidstypiska kvaliteter i utformning och lokalisering.

Koloniområde
Egnahemsbebyggelse

Kulturhistoriska miljöer
Möllebacken

Vägar

Sårbara för förändringar
Strandlinje

Gårdsanläggning

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Särskilt område:
Skånes Viby - Hammarslund
utvecklingsförslag

Några förutsättningar
Berörs värdefull jordbruks-mark
vid utbyggnaden?

xxx

Närhet till kollektivtrafik?

xxx

Närhet till skola/service?

xx

Norr om Hammarslundsvägen
Ett bostadsområde med villor, radhus eller marklägenheter
föreslås norr om Hammarslundsvägen. Området berörs av en
reserverad korridor för ett ev framtida kollektivtrafikstråk.

Störs området av buller från bil/
lastbil/järnväg?

x

Mellan Byholmsvägen och Fågelängsvägen

Närhet till verksamheter med
störningar och risker?

x

Närhet till centrum?

x

Ett större samlat område med blandade bostadstyper föreslås
mellan Byholmsvägen och Fågelängsvägen. Området kan fullt
utbyggt rymma ca 340 villor, radhus eller marklägenheter.

Berör natur-/kulturvärden av
riksintresse eller liknande?

x

x (långt/liten del) - xxx (nära/till stor
del)

Norr om Hammarslundsvägen:
ny blandad bostadsbebyggelse
Ny infart mot
centrum via Otto
Lindenows väg

Mellan Byholmsvägen
och Fågelängsvägen:
ny blandad bostadsbebyggelse

Utmed Kvarnnäsvägen
Två mindre områden på ömse sidor om Kvarnnäsvägen kan
bebyggas med sammanlagt ca 25 friliggande villor. Förutsättningen är att befintlig jordbruksverksamhet inte störs och att
rimligt skyddsavstånd till bostäderna hålls.

Grönstruktrur
Hela Viby behöver förstärkas med grönstruktur inne i bostadsområdena och även få bättre kopplingar söderut mot rekreationsområdena och strandängarna kring Hammarsjön.

Reserverad korridor
för framtida kollektivtrafikstråk

Kopplingar till
Hammarsjön

Kollektivtrafik
Stadsbusslinjen föreslås få delvis ny sträckning från Otto Lindenows väg norr om Hammarslunds nya områden genom Vibys
föreslagna bostadsområde för att ansluta till Byholmsvägen
norr om idrottsplatsen.
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Utmed Kvarnäsvägen:
Ny villabebyggelse

bakgrund
Vibys struktur är väldigt långsträckt i huvudsak utmed
Byholmsvägen. Idag består bebyggelsen i Viby till största delen
av villor och en liten andel lägenheter. Ett generationsskifte
pågår i de äldre villorna och yngre barnfamiljer flyttar in. Det
som framför allt saknas är mindre lägenheter för äldre som vill
flytta från villan men bo kvar i stadsdelen eller yngre som flyttar hemifrån. Enstaka gårdar av kulturhistoriskt intresse ligger
både inom stadsdelen och strax utanför.
En stadsbusslinje följer Hammarslundsvägen - Byholmsvägen ända ut till skolan och Gustav Adolfs kyrka och har täta
förbindelser mot centrum. Bra gång- och cykelvägar finns mot
Åhus och centrum men saknas mot Hammar. Ett tydligt stadsdelscentrum saknas liksom närlivsbutik.
Järnvägen avgränsar byn i söder och försvårar därmed kontakten med utanförliggande natur och Hammarsjön. Passager
finns endast på tre ställen vid obevakade järnvägsövergångar.
Landskapet i söder mot järnvägen har en intressant natur- och
kulturhistoria. Väg 118 och E22 utgör en tydlig barriär i norr.

Kulturmiljö i Skånes Viby
I kyrkbyn Viby (Gustav Adolf) ligger enfamiljshusen samlade utmed Byholmsvägen i en vacker och lantlig miljö. Den
yngre bostadsbebyggelsen är främst från 1950- till 1970-talen.
Kyrkan, kyrkbyn, större gårdar och den slingrande Byholmsvägen sätter särskild prägel på stadsdelen.
Kulturhistoriska miljöer som är sårbara för förändringar:
• Gustav Adolf kyrkby. Bibehållen kyrkby med gårdar som ej
berördes av laga skiftet. Enfamiljshus utmed bygata.
• Omgivande kultur- och naturlandskap. Rikt och vackert landskap med natur- och kulturvärden. Slingrande vägar, betesoch odlingsmarker, gårdar, lertag samt små ansamlingar av
hus i byar utmed vägarna.
Kulturhistoriska miljöer med viss tålighet mot förändringar är:
• Bystrukturen i trevägskorsningen Byholmsvägen-Brushanevägen-Kvarnnäsvägen med husen väl samlade invid vägarna.
Det visar hur bebyggelse ofta växte fram i vägkorsningar och
här också i anslutning till järnvägsstationen.

• Enskilda gårdar. Flera större intressanta gårdar finns i Skånes
Viby, exempelvis Viby gård, Vibyholms gård, Johannehem
och Håslöv 63:1.
• Gruppbyggt villaområde från 1970-talet. Ett mindre område
kring Gyllängsvägen med villor med en framträdande
1970-talsform i placering och utseende.

Konsekvenser

• Om Viby byggs ut helt enligt förslaget behövs en ny skola i
området Hammar/Viby.
• Om all föreslagen bebyggelse genomförs behövs en ny infart
till centrum för att inte belasta Hammarslund med genomfartstrafik.
• Bostadsområdet norr om Hammarslundsvägen berörs av en
reserverad korridor för ett eventuellt framtida kollektivtrafikstråk. Stråket sträcker sig genom Hammarslund vidare till
Fågelängsvägen i Viby och med en möjlig koppling till framtida persontrafik på Åhusbanan mot Åhus. (Se även avsnittet
om infrastruktur)
• VA-nätet behöver förstärkas vid utbyggnad.
• I Viby finns risk för högt grundvatten, framför allt närmast
Fågelängsvägen, vilket bör tas hänsyn till vid grundläggning.
Dagvattenhanteringen behöver utredas vidare.

Enskilda
gårdar

Villaområde
från 1970-tal

Bystruktur i
vägkorsning

Gustaf Adolf
kyrkby

Kulturhistoriska miljöer
Skånes Viby
Sårbara för förändringar
Natur- och
kulturlandskap

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Särskilt område: Norra Åsum
utvecklingsförslag

Några förutsättningar

Söder om Åsumtorp

Berörs värdefull jordbruks-mark
vid utbyggnaden?

xxx

Närhet till kollektivtrafik?

xxx

Närhet till skola/service?

x

Stadsdelen föreslås växa samman genom ett nytt bostadsområde söder om Åsumtorp. Där planeras låg och tät bebyggelse i form av rad-, parhus, marklägenheter och villor.

Störs området av buller från bil/
lastbil/järnväg?

x

Vid Åsta gård

Närhet till verksamheter med
störningar och risker?

x

Närhet till centrum?

x

Berör natur-/kulturvärden av
riksintresse eller liknande?

x

x (långt/liten del) - xxx (nära/till stor
del)

Rekreationsstråk

Föreslagen ny
stadsbussträckning

Ett mindre utbyggnadsområde, lämpligt för friliggande
småhus, finns söder om villorna vid Åsta gård. Förutsättningen
för en utbyggnad vid Åsta gård är att förbifart Hedentorp tillkommer och att bebyggelsen innanför skyddas med en vall mot
eventuella översvämningar.

Vid Åsta gård:
friliggande småhus

Föreslagen ny väg:
förbifart Hedentorp

Rekreationsstråk
Utbyggnaden hänger samman med ett förslag till rekreationsstråk från Hedentorp till Åsums fure. Stråket tangerar
flera bostadsområden och utmed sträckan finns parkrum och
lekplatser. Inom bostadsområdet förfinas grönstrukturen och
inrymmer även en lokalpark.

Kollektivtrafik
Stadsbussen föreslås få en ny sträckning igenom stadsdelen
för att kunna försörja de nya bostadsområdena. En framtida
sträckning går via Åsumsvägen, in på Slättängsvägen och
vidare via ny väg söderut genom planområdet för att sedan
ansluta till Norra Artillerivägen och befintlig sträckning mot
Åsums fure.
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Dagligvarubutik

bakgrund
Stadsdelens centrum består i stort av en livsmedelsaffär utmed
Åsumsvägen. Bebyggelsen är till övervägande delen villor med
en grupp flerbostadshus utmed Norra Artillerivägen. Norra
delen, Åsumtorp, består av villor/marklägenheter som ligger
lite isolerat med åkrar runt omkring. Enstaka gårdar ligger i
utkanterna och viss djurhållning förekommer.
Strandängarna uppskattas av många boende och turister.
Utemuseum Åsums ängar gör området lätt att uppleva. Den
gamla järnvägsbanken är också en viktig rekreationsled och
kan i framtiden bli ännu viktigare som turistled för gående och
cyklister.

Kulturmiljö i Norra Åsum
Norra Åsum är en äldre kyrkby som har vuxit med småhusbebyggelse under 1930- till 1980-tal. Kyrkan, kyrkbyn, större
gårdsanläggningar samt f d militärområdet A 3 ger särskild
prägel åt stadsdelen.
Kulturhistoriska miljöer som är extra sårbara för förändringar:
• Norra Åsums kyrkby. Bykärna med medeltida kyrka och
äldre struktur, exempelvis Esbjörn Mules väg samt Killegårdsvägen och dithörande bebyggelse. Byn visar på fortsatt
tillväxt under 1900-tal med småhusbebyggelse norrut mot
Åsumstorps gård. Utmärker sig gör bl a fastigheterna Ingelotz utmed Sandåsvägen; typbyggda enfamiljshus från slutet
av 1940-talet placerade kring en tidstypiskt genomarbetad
platsbildning.
• De stora gårdarna Svanevik, Norregård, Åsumstorps gård
och Mariehem liggande på rad i nord sydlig riktning. Mangårds-byggnaderna är från 1800-talet med en sannolikt äldre
historia.
• Prästgården från 1804 uppfördes på en tomt öster om kyrkan.
Den har karaktäristisk lång huskropp och en anlagd park.
• F d A3:s stabs- och övningsområde på Åsums Fure. En
mycket intressant och komplex miljö med stora natur- och
kulturvärden. På karaktäristiskt vis är de f d militära byggnaderna från 1940-talet utlagda glest i naturmarken.
Kulturobjekt med viss tålighet mot förändringar:

• Järnvägen, som har varit en viktig faktor vid Kristianstads
utveckling och stadsdelarnas tillväxt. Dess ursprungliga
sträckning bör kunna avläsas i landskapet.

Konsekvenser

• En utbyggnad av bostäder i Norra Åsum kräver förstärkning
av VA-systemen vad gäller ledningsnät och pumpstation.
• Busslinjen får större underlag och stärks med föreslagen
sträckning liksom servicen.
• Om inte förbifart Hedentorp byggs kommer trafiken mot
centrum att belasta Åsumsvägen och leda till oacceptabla
störningar för närboende. Förbifarten är en förutsättning för
att Norra Åsum ska kunna byggas ut i större omfattning.
• Om alla föreslagna bostäder byggs ut i rask takt behövs en
ny skola i området. Vid långsam exploatering kan befintliga
skolor räcka till. Förskola behövs oavsett utbyggnadstakt.
• Föreslaget bostadsområde vid Åsta gård ligger delvis inom
riksintresse för naturvård. Utbyggnaden förutsätter att förbifart Hedentorp först byggs ut.

Järnvägen
Enskilda gårdar
Norra Åsums kyrkby
Åsums Fure; f d A3:s
militärområde

Kulturhistoriska miljöer
Norra Åsum
Sårbara för förändringar
Prästgården

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Särskilt område: Vä - Talldalen
Utvecklingsförslag

Några förutsättningar
Berörs värdefull jordbruksmark
vid utbyggnaden?

x

Väster om Planeternas väg

Vä centrum

Närhet till kollektivtrafik?

xxx

Närhet till skola/service?

xxx

Nära Vä centrum, utmed Kung Nils väg, föreslås flerbostadshus eller marklägenheter. Området är speciellt lämpligt för
äldre med behov av närhet till service och vårdcentral.

Störs området av buller från bil/
lastbil/järnväg?

xxx

Talldalen

Närhet till verksamheter med
störningar och risker?

x

Närhet till centrum?

x

Berör natur-/kulturvärden av
riksintresse eller liknande?

x

x (långt/liten del) - xxx (nära/till stor
del)

I Talldalen föreslås en förtätning av marklägenheter mellan
Mansdalavägen och Planeternas väg. Stadsbusslinjen föreslås
förlängas för att nå alla bostadsområden

På behörigt avstånd till
bostadsområdena är det
lämpligt med hästhållning

Väster om Planeternas väg finns utrymme för större fastigheter
à 2000 kvm för boende kombinerat med t ex verksamhet eller
hobby. Området skulle få låg exploateringsgrad och kunna
byggas ut i etapper vid efterfrågan.

Bakgrund
Vä är en av de större stadsdelarna med relativt stort underlag
för service. I Vä centrum finns livsmedelsbutik, bageri, bank
och vårdcentral. Bebyggelsen består mestadels av villor och en
liten andel flerbostadshus.

Föreslagen ny stadsbussträckning

Vä centrum

Vä centrum:
ny bostadsbebyggelse

Väster om Planeternas väg:
större fastigheter
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Gamla Vä, kring kyrkoruinen och även väster om Kung Knuts
väg, utgör riksintresseområde för kulturmiljön. Inom detta
område finns inga utbyggnadsplaner och kommunen avser
tillgodose kulturmiljöns behov av utrymme kring de äldre lämningarna i landskapet.
I Talldalen sker idag en stor utbyggnad av bostäder, främst
villor. Boendet här är naturnära och det är viktigt att bevara
grönstråk emellan bostadskvarteren. Det kan finnas fornlämningar i kulturlandskapet att ta hänsyn till vid exploatering.
Skolorna i Vä och Öllsjö byggs om och lokaler omdisponeras
för tillfället för att klara växande barnaskaror. Kollektivtrafik
finns idag genom Vä ut till Folkvandringen.

Kulturmiljö i Vä - Talldalen
Kulturhistoriska miljöer som är sårbara för förändringar är:
• Vä kyrkby utgör riksintresse för kulturmiljövården. By med
medeltida kyrka, ruiner, äldre vägnät, gårdar och hus.
• Tallandskap i villakvarter. Tallarna är sannolikt planterade
vid 1900-talets början för att hindra sandflykt. Tallarna är
idag höga och resliga och vittnar om äldre markhantering.
Villakvarter i norr planerades på slutet av 1960-talet och
början av -70-talet med tallarna som betydelsefull rumslig
struktur. Tallarna är idag ett mycket karaktäristiskt inslag.
• 1950-tals lamellhus med omgivande naturmark. Ett gott
exem-pel på välarbetad 1950-tals arkitektur är placeringen av
tre stycken trevånings lamellhus i naturmark.
• Betes- och kulturlandskap. Vackert kulturlandskap med fornlämningar och spår av äldre odlings- och utmarker.
• Munkebergs gård är en anläggning från 1800-talet.
Områden som har viss tålighet mot förändringar är:
• Vägar, framförallt Kung Knuts väg. Vägarna har lång kontinuitet och betydelse i stadsdelen. Kung Knuts väg ledde från
norr till söder och genom bykärnan.
• Småhusbebyggelse utmed Ängamöllevägen, söder om Mansdalavägen samt väster om Kung Knuts väg, särskilt Myrmalmsvägen. Bebyggelsen är tämligen enhetlig i storlek på
större tomter och tillkommen mellan 1930-1950-tal. Husen är
måttfulla och väl anpassade till helheten.

Konsekvenser

• För bebyggelsen vid Vä centrum krävs fördjupade studier för
att visa att gällande riktvärden för buller inte överskrids samt
att rekommenderat skyddsavstånd till jordbruksverksamheter
kan upprätthållas. Fler boende i området stärker underlaget
för servicen.
• Föreslagna större fastigheter i Talldalen ligger inom ett
område med höjdvariationer och periodvis högt dagvatten i
lågpunkterna. Det utpekade området kan inte bebyggas i sin
helhet utan måste detaljstuderas vidare.
• Ny bebyggelse i västra Talldalen har relativt långt till kollektivtrafik och blir bilberoende. När tillräckligt underlag finns
bör busslinjen förlängas efterhand som området byggs ut.
• Om Vä – Talldalen och även Öllsjö byggs ut snabbt kan det
uppstå behov av en ny skola. Sker utbyggnaden långsamt kan
befintliga skolor räcka till.
• Avloppsnätet har vissa problem och åtgärder kan behövas vid
större utbyggnader.

Tallandskap

Kulturlandskap

Småhusbebyggelse

Kulturhistoriska miljöer
Vä-Talldalen
Sårbara för förändringar

Munkeberg gård

Lamellhus från
1950-tal

Kung Knuts
väg

Vä kyrkby

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Särskilt område: Öllsjö
utvecklingsförslag

Några förutsättningar
Berörs värdefull jordbruks-mark
vid utbyggnaden?

xxx

Närhet till kollektivtrafik?

x

Närhet till skola/service?

xx

Störs området av buller från bil/
lastbil/järnväg?

x

Närhet till verksamheter med
störningar och risker?

x

Närhet till centrum?

x

Berör natur-/kulturvärden av
riksintresse eller liknande?

x

x (långt/liten del) - xxx (nära/till stor
del)

Norr om Snälltågsvägen
I Öllsjö föreslås ett nytt bostadsområde norr om Snälltågsvägen. Bebyggelsen bör vara blandad med rad-/kedjehus, marklägenheter och villor. Eventuellt kommer en ny anslutning
mellan väg 21 och Öllsjö att tangera området. Anslutning är
också möjlig direkt från Snälltågsvägen. Inom området behövs
väl utvecklad grönstruktur kopplad till den befintliga i Öllsjö
då omgivningen består av jordbruksmark. Området är rikt på
fornlämninar.

Norr om
Snälltågsvägen :
blandad bostadsbebyggelse med
närparker och
goda kopplingar
till gc-nät.

Handel och
blandade
verksamheter
i Härlöv

Alternativ ny väg

Vid Olof Mohlins väg
Inom befintligt bostadskvarter på Härlöv vid Olof Mohlins väg
föreslås en förtätning med sammanbyggda hus för att skapa en
bullerskyddad innergård. Mer grönska behövs och stimulerande
utemiljöer kan åstadkommas.

Vid Olof
Mohlins väg:
förtätning av
bostadskvarter

Norr om Stenmästarevägen

Föreslagen ny
stadsbussträckning

Norr om Stenmästarevägen föreslås ett lägre exploaterat villaområde. Risken är stor att delar av området ej kan bebyggas p
g a arkeologiska lämningar i marken.

Söder om Stenmästarevägen
Söder om samma väg finns plats för 45 villor/radhus och i
skogsplanteringen mot Öllsjövägen ca 25 marklägenheter.
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Bakgrund

Konsekvenser

På Härlöv ligger idag ett bostadskvarter mellan Olof Mohlins
väg och Henriks väg med f d växthusverksamhet inne i kvarteret. Det är ont om bullerskyddade utemiljöer och relativt långt
till service och grönområden. Med en utbyggnad av hela Härlöv
kommer serviceutbudet att öka och området få delvis ny mer
stadsmässig gestaltning. Skolan intill är nyrenoverad. Öllsjö på
andra sidan motorvägen uppfattas idag som ett av stadens mest
populära bostadsområden och består mestadels av villor. Där
finns närheten till Vä med service och bra grönstruktur inom
området, men också närheten till Klackabacken och Bockeboda
strövområde. Skolorna i området byggs just nu om och ut. Kollektivtrafik finns på olika avstånd från delområdena.

• Förslaget utvecklar hela bostadskvarteret vid Mohlins väg
och bidrar till en bättre bostadsmiljö även för befintliga
bostäder.
• De nya områdena i Öllsjö skulle bidra till större variation i
bostadsutbudet.
• VA-nätet är ej utbyggt norr om Snälltågsvägen och ny bebyggelse innebär en relativt hög anläggningskostnad.
• För att skolorna ska klara det ökade elevantalet bör utbyggnadstakten i Öllsjö-Vä inte vara allt för hög.
• Risk för extra kostnader vid utbyggnad norr om Stenmästarevägen då arkeologisk förundersökning kan bli nödvändig.

Kulturmiljö i Öllsjö
I Öllsjö finns vissa delar som är speciellt känsliga för förändringar om inte kulturvärden ska förvanskas. De områdena är:
• Den gamla bykärnan i korset Öllsjövägen – Stenmästarevägen är traktens bykärna och har medeltida anor. Bystrukturen
kan än idag upplevas genom den äldre bebyggelsen och gårdarna samlade kring vägkorset mellan vägarna Öllsjövägen
och Stenmästarevägen.
• Öllsjö gård är en större gård med lång kontinuitet. Den bildades genom sammanslagning av tre gårdar i Öllsjö by, troligen
under 1700-talets senare del.
• 1970-tals gruppbyggda villaområde. Under 1970-talet växte
Öllsjö starkt med gruppbyggda villaområden. De utpekade
områdena är tidstypiska i sin enhetlighet av materialval och
genomarbetade gatustruktur.
Kulturhistoriska miljöer som har viss tålighet mot förändringar
är:
• Snälltågsvägen, Kung Knuts väg, Stenmästarevägen, Öllsjövägen som är vägar med lång kontinuitet.

Öllsjö gård
Öllsjö gamla

bykärna

Villaområden

från 1970-tal
Vägar

Kulturhistoriska miljöer
Öllsjö
Sårbara för förändringar
Viss tålighet mot förändringar

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Särskilt område: Härlöv
utvecklingsförslag

Några förutsättningar
Berörs värdefull jordbruks-mark
vid utbyggnaden?

xxx

Närhet till kollektivtrafik?
Störs området av buller från bil/
lastbil/järnväg?

x
xx

• Handelsområdet Härlöv ska utvecklas vidare för sällanköpshandel.
• Området ska bättre knytas samman med centrala staden och
omgivande stadsdelar.
• Miljöerna ska förbättras för icke bilburna besökare.
• Härlövs tre rum/zoner ger riktlinjer för framtida planering

Närhet till verksamheter med
störningar och risker?
Närhet till centrum?
Berör natur-/kulturvärden av
riksintresse eller liknande?
x (långt/liten del) - xxx (nära/till stor
del)

Härlövs tre rum/zoner ger riktlinjer för framtida planering
Härlöv är idag ett utpräglat handelsområde som ligger ca 3 km
väster om Kristianstads stadskärna. Det välexponerade läget
utmed europa- och riksvägar gör att områdets utformning får
stor betydelse för hur besökare och förbipasserande uppfattar
Kristianstad. Genom att etablera kontakt mellan Härlöv och
centrum i ett attraktivt och tillgängligt stråk för gång och cykel

x
Zon 3
Trafikrummet ska innebära:
- Måttliga krav på utformning
- Tillgängligt för bilister
- Lite grönska och trivselyta
- Struktur för bilister

Zon 2
Blandrummet ska innebära:
- Vissa krav på utformning, mest vid
exponerade ytor
- Lättillgängligt för alla men bilister
prioriteras
- Viss grönska och trivselyta
- Blandad struktur

Zon 1
Stadsrummet ska innebära:
- Stora krav på utformningen
- Lättillgängligt för alla
- Mycket grönska och trivselyta
- Tydlig kvarterstruktur

Se avsnittet
"Öllsjö"
Alternativ ny väg
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Se avsnittet
"Vilan"

samt tät kollektivtrafik utmed Långebrogatan ökar tillgängligheten till Härlövsområdet. Detta förstärks bl a genom omvandlingen av Härlövstippen och utvecklingsområdena i Vilan. Det
är viktigt att cykelvägen från det planerade Naturum invid
Helge å till Härlöv blir attraktiv då detta är en genväg i förhållande till biltrafiken.
Det finns många exempel på åtgärder som kan stärka och
förbättra Härlöv. Det kan vara att arbeta med utformningen av
bebyggelse och försöka leda bort och minska trafiken främst på
Långebrogatan. Att öka tillgängligheten, främst med buss, till
de mest besöksintensiva etableringarna är ett annat exempel på
åtgärd, liksom satsningar på att sammanbinda de olika områdena och därigenom göra det attraktivt att gå mellan dem.
Åtgärderna bör också inriktas på att försöka ge Härlöv karaktär av handelsinriktad stadsdel i stället för som enbart handelsområde. Detta kan göras med bl a satsningar på offentliga
platser också inom kvartersmark.
Genom en högre tillåten exploateringsgrad vid Långebrogatan och en upprustning av gatan skulle den kunna utvecklas
som handelsstråk som binder samman den centrala delen av
staden med den västra.

Handelsnära boende
För att Härlöv ska uppfattas som en levande stadsdel bör det
också byggas bostäder. Idag finns det inte mycket yta reserverad för enbart bostäder men framöver då exploateringsgraden
ökar och Långebrogatan får mer stadskaraktär är det lämpligt
att bygga på höjden med bostäder över bottenplan där inte
buller och andra störningar blir för påtagliga. Huvudanvändning av området är alltjämnt ett samlat handelsområde.

Attraktiv utformning
Långebrogatan och dess närmaste omgivning ska på sikt
ändra karaktär till en stadsmiljö där det ställs stora krav på
utformning och tillgänglighet. Här ska finnas grönska utmed
gång- och cykelvägarna och mycket ytor för samvaro i form
av bänkar m m. Vid längre avstånd från Långebrogatan kan
kraven på utformning, tillgänglighet och grönska minska allt
mer.

Möjligheten att utforma området på ett hållbart sätt med tanke
på t.ex. energi, dagvatten etc bör beaktas. T. ex. kan de omfattande hårdgjorda ytorna kompenseras genom trädplantering,
vattenspeglar och genomtänkta planteringar som gynnar biologisk mångfald. En innovativ utformning av ett handelsområde
kan bidra till att minska miljöeffekterna och på så sätt utgöra
ett gott exempel på kommunens hållbarhetsarbete.

Trafik
Trafiken är redan idag ett problem under vissa tider. Vid
ytterligare utbyggnad och trafikökning kommer dessa problem
att förvärras om inga åtgärder görs. För att se vilka effekter
utbyggnad och trafikökning har för trafiken har Tyréns gjort
en trafikutredning för Härlöv, Vilan, Långebro och Hedentorp
under januari 2008. Den visar vilka åtgärder som behövs för att
skapa en hållbar lösning fram till år 2025 och har tagits med i
markanvändningskartan.
Väg 19
Den fortsatta utvecklingen av Härlöv påverkas av Vägverkets
ombyggnad av väg 19, delsträckan Härlöv-Karpalund. I avvaktan på Vägverkets utredning redovisas två alternativa vägdragningar. Det västra alternativet innebär att trafik från väg 19
snabbt kan ansluta till väg 21 via en ny trafikplats.
Fördelar med detta alternativ är möjligheten att trafikförsörja
planerade verksamhetsytor söder om väg 21 direkt från den nya
trafikplatsen, att mindre trafik kommer att gå igenom handelsområdet och att Trafikplats Härlöv avlastas. Nackdelar är att
den föreslagna trafikplatsen innebär ett stort ingrepp i landskapet vid stadens västra entré, att den är mycket kostsam och
kan bli svår att grundlägga. Förbindelsen med Slättängsvägen i
söder leder sannolikt till ökad trafik på Öllsjövägen.
Det östra andra alternativet utgörs av Malmövägens förlängning och anknyter till befintliga väg 19 i Karpalund. I detta
alternativ får planerade verksamhetsytor söder om väg 21 trafikförsörjas via en stickväg från Kung Knuts vägs förlängning
över väg 21.
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Kulturmiljö på Härlöv
Långebrogatan har i stort sett samma sträckning som den hade
redan vid Christan IV:s anläggande av Kristianstad 1614. Vissa
spår av äldre bebyggelsemiljöer, framför allt enstaka byggnader, går att finna i Härlöv. För att dessa ska bibehållas och
kunna berätta om Härlövs historia samt berika stadsdelen är det
viktigt att vara försiktig vid exploatering i närheten. Exempel
på sådana områden kan vara;
• Ringelikorsvägen 10. Härlövs gamla skola
• Lillövägen 12. Före detta större gård på Lillövägen mellan
Långebrogatan och Olof Mohlins väg.
• Lillö 50:56. Gården Eriksro med framträdande mangårdsbyggnad.
Andra områden som kan vara känsliga för förändringar är
småhusbebyggelsen kring Häråkravägen och Olof Mohlins
väg samt bebyggelsemiljön kring Ringelikors. Vissa vägar har
också en föreslagen sträckning över fornminne vilket ska beaktas i framtida planering.

Lillö 50:56

Kulturhistoriska miljöer
Härlöv
Sårbara för förändringar

Bebyggelse vid
Ringelikors

Vägar

Ringelikorsvägen 10

Bebyggelse vid
Häråkravägen

Lillövägen 12

Viss tålighet mot förändringar
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Särskilt område: Vilan
utvecklingsförslag

• Vilan ska utvecklas med mer handel, fler bostäder och bättre
tillgång till park- och naturmiljöer. Här finns de bästa möjligheterna att skapa en attraktivt blandad stad!
• På nordöstra Vilan ska vattennära boende prioriteras i samklang med naturvärdena.

Från deponiområde till aktivitetspark
Tidigare soptipp omvandlas till aktivitetspark och rekreationsområde enligt utvecklingsförslaget ”Härlövs backar och Tivoli
ängar” som togs fram 2005. Området kan enligt förslaget
rymma bl a amfiteater, pulkabacke, banor för skateboard och

cykling, platser för utsikt, picknick och grillning. Den flacka
delen kan nyttjas för bollplaner, cirkusplats m.m. Rekreationsområdet kan bli en mötesplats för hela staden och en tillgång
särskilt för stadsdelarna Charlottesborg och Odal. (Läs mer om
aktivitetsparken i avsnittet ”Grön stad i Vattenriket”)

Nordöstra Vilan
Nordöstra Vilan kan utvecklas till en blandad stadsdel eftersom
det finns goda möjligheter att förtäta med fler bostäder, lättare
verksamheter och handel. Området ligger vackert vid

Särskilt intressanta zoner
för natur- och bebyggelseutveckling

Några förutsättningar
Berörs värdefull jordbruksmark
vid utbyggnaden?
Närhet till kollektivtrafik?

xxx

Närhet till skola/service?

xxx

Störs området av buller från bil/
lastbil/järnväg?

xx

Närhet till verksamheter med
störningar och risker?

xxx

Närhet till centrum?

xxx

Berör natur-/kulturvärden av
riksintresse eller liknande?

xxx

x (långt/liten del) - xxx (nära/till stor
del)

Från deponiområde
till aktivitetspark

Nordvästra Vilan:
del av handelsstråk mot Härlöv

Nordöstra Vilan:
blandad, förtätad stadsdel

Ny väg
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vatten och natur och kan utvecklas till en ny centrumnära
stadsdel med gångavstånd till stadens service.
Längs Långebrogatan är det lämpligt att lokalisera representativa verksamheter och handel som ej störs av trafikbelastningen på Långebrogatan. Sådana funktioner är positiva
i karaktärsförändringen av Långebrogatan mot stadsgata och
för att utgöra skydd mot bostadsbebyggelsen och Vattenrikets
våtmarker i norr. Förutsättningarna är goda för att skapa en
tydligare och mer representativ entré till staden från Vilan.

Särskilt intressanta möteszoner för natur- och
bebyggelseutveckling
Mötet mellan bebyggelse och våtmark är särskilt viktigt och
intressant. Här finns stor potential för unika byggnader och
platser och ett boende i samklang med naturvärden. Utgångspunkten är att naturvärdena, vattenytan och åns utbredning
inte ska minska utan snarare öka. Ett sätt kan vara att bredda
åfåran inom de särskilt intressanta zonerna och på så sätt skapa
vattennära boende och samtidigt utöka strandzonen vilket ger
ökade ekologiska värden. Se principskiss i avsnittet ”Särskilt
område: Centrala staden”.

Charlottensborgs

gård och park

Långebrogatan

Järnväg med bro

Kulturhistoriska miljöer
Vilan
Sårbara för förändringar
Viss tålighet mot förändringar
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Småhusbebyggelse

från 1930-60-tal
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Nordvästra Vilan
Nordvästra Vilan ingår i zon 1 i handelsstråket ut mot Härlöv
och innehåller idag småindustri och handel. Området kan få
ett tillskott av ytterligare handel vilket är positivt att kunna
lokalisera så centralt i staden. Området behöver kompletteras
med åtgärder för att öka trivseln, trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Industri och trafik
Stora delar av stadsdelen Vilan är idag präglad av industrier
och handel. Mestadels är det mindre verksamheter och småindustrier men två stora koncerner är etablerade i sydöst; Scan
AB och Lantmännen Kronfågel.
Stadsdelen präglas av stor trafikbelastning genom de två
trafiklederna Långebrogatan och Härlövsängaleden som skär
genom stadsdelen. Bostäder är begränsat till sydväst. Inom
småhusområdet finns det fyra olika kyrkobyggnader.

Kulturmiljö på Vilan
Vilan är en stadsdel som upplevs sargad och delad. Av det äldre
byggnadsbeståndet finns det inte mycket kvar. Vissa spår av
äldre bebyggelsemiljöer, framför allt enstaka byggnader, går
dock att finna. Dessa bör bibehållas och tillåtas därmed berätta
Vilans historia och berika stadsdelen. Följande kulturhistoriska
miljöer är sårbara för förändring:
• Charlottensborgs gård och park. Uppförd 1857.
• Verkstadsbyggnad och en privatbostad från Hvilans gjuteriverksamhet, kv Hvilans Verkstad 2. Företaget etablerades i
Vilan 1880.
• Vilans skola, kv Läraren 2 och 3. Två skolbyggnader från
1910 samt 1927.
• Ortodoxa kyrkan, kv Montören 7. Ursprungligen missionskapell byggt 1926.
Följande kulturhistoriska miljöer har viss tålighet mot förändring:
• Järnvägen med järnvägsbron.

Enskilda byggnader
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• Småhusbebyggelse söder om Långebrogatan från 1930- till
60-tal och som ligger samlat söder om Långebrogatan. I
området finns Vilans skola samt flera kyrkobyggnader. Husen
har egnahemskaraktär.

konsekvenser

• Föreslagen zon för natur- och bebyggelseutveckling ligger
inom riksintresse för naturvård och strandskydd. Nybyggnation ska bidra till ett avslut på nordöstra Vilans stadsbebyggelse på ett sätt som är positivt för naturvården.
Länsstyrelsen i Skåne och Naturvårdsverket har tagit initiativ
till en diskussion om bildandet av naturreserverat kring blivande Naturum, men utbredningen är i dagsläget inte definierad.
• Idag präglas gränsen mellan stadsbebyggelse och natur av
industrimiljöer. Det är platser som upplevs övergivna, otillgängliga och med lågt intresse för allmänhet.
• Området berörs av skyddsavstånd från verksamheter som t
ex Scan p g a deras hantering av ammoniak och gasol. En
riskanalys behöver göras för att klara ut skyddsavstånd och
hur det eventuellt kan minskas. Lukt från verksamheterna på
Scan och Kronfågel når området.
• Långebrovägen trafikeras idag av 19 000 fordon/medeldygn.
På sträckan mellan Härlövsängaleden och Långebro beräknas antal fordon öka till 25 000 år 2025. Området är stört av
buller från Långebrogatan men även från interna transporter
knutna till verksamheterna. En analys om trafikens bullerutbredning behöver göras som underlag för bedömning av
möjliga bullerdämpande åtgärder.
• Delar av området är förorenat och marksanering behöver
göras innan utbyggnad.
• Skyddsvallens tänkta läge genom området är idag endast
preliminär. Åtgärder måste särskilt studeras med avseende på
översvämningsrisken. Vallen ska integreras i gestaltningen av
området med hänsyn till dess unika läge.
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Särskilt område: Centrala staden
Centrala staden är viktig för hur omvärlden uppfattar
kommunen. Genom spännande stadsbyggnadsprojekt, rikt serviceutbud och vackra och tillgängliga
miljöer ska kommunen bli ett spännande och attraktivt alternativ för boende, besökare och företagare.
Vattnet ska framhävas.
Centrala staden ska präglas av myllrande stadsliv,
d v s en mångfald av handel, boende, kultur, service
och företagande. Stadens torg, parker och gator ska
visa upp detta stadsliv genom att vara öppna och
tillgängliga för allmänheten.
Centrala staden ska vara en levande stad under
dygnets alla timmar. För att uppnå detta behövs fler
boende, men även att stor vikt ska läggas på kulturoch fritidsaktiviteter i centrala staden.
Centrala staden bär på mycket av kommunens kultur
och historia som är väsentlig för identiteten. Kulturhistoria är en viktig del av stadens utveckling. Äldre
byggnader ska tas tillvara, ges ny funktion och låtas
ingå i den nya stadsmiljön som ett komplement med
historiska referenser.
Centrala staden ska förmedla bilden av ”staden i Vattenriket” genom de offentliga rummens utformning,
innehåll och aktiviteter samt genom särskilda boendemiljöer.
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Analys av centrala staden
Genom att analysera centrala staden har en övergripande
tolkning gjorts av hur staden fungerar idag, dess styrkor och
svagheter, vad som behöver förändras och vad konsekvenserna
av en större förändring kan innebära för livet på gator, torg och
parker. Analysen har sammanfattats i centrala stadens styrkor
och svagheter. Därefter förtydligas utvecklingsmöjligheterna.
En övergripande analys av detta slag ger underlag för diskussion om hela centrala stadens utveckling och de enskilda
projekten sätts i sitt sammanhang.

Styrkor

• Stark och synlig historia genom stadens uppbyggnad, platsbildningar, parker och byggnader.
• Tågstation nära centrum skapar större valmöjligheter för
boende, verksamma och besökare. Bekvämare och enklare
att ta sig till och från kommunen.
• Stadens omedelbara närhet till Vattenriket i väster.
• Stadens tydliga siluett som på grund av det låga och öppna
omlandet syns på långt håll. Tydliga landmärken gör den
starkt identitetskapande.
• Stadskärnan innehåller stora mängder synligt vatten tack
vare kanalerna.
• Tydliga och väldigt starka knutpunkter där många människor
rör sig är korsningen Cardellsgatan och Östra Boulevarden,
Lilla torg, Stora torg, Resecentrum och tågstationen.
• Den till ytan stora Tivoliparken med möjlighet för vila,
rekreation, lek, teater, musik, konst m m.
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Stråk

Gräns för centrala staden idag

Gator där många människor rör sig med cykel, bil, buss eller till fots.
Viktiga gator för centrala stadens rörelse och en viktig del av människors mentala bild av staden. Stadens innehåll relateras till stråken.
Vid rörelse genom stråken upplevs och observeras centrala staden.

Det som idag uppfattas som centrala staden utifrån innehåll, användning, utformning och antalet besökare/boende.

Barriärer
Områden eller platser som är eller upplevs som svåra eller oattraktiva
att passera. Barriärer skiljer stadens olika delar åt. Järnvägsspåret
och bangårdsområdet och Östra centrums baksida mot kanalen.

Gränser
Sammanhållna områden som tillsammans med gatustrukturen tydligt
utgör gränsen mot centrala staden. Centrala stadens gränser utgörs
av stadsdelarna Näsby, Lyckans höjd/Sommarlust/Egna hem/Parkstaden, Vilan/Långebro, Söder och sjukhusområdet.

Passager
Genom barriärer finns det ett antal platser dit man är hänvisad för att
kunna passera. Det är viktiga öppningar som bidrar till att minska
barriärens effekt.

Näsby

Näsby
industriområde

Områden

M

Noder

t
de
rå
m

MEL

Lyckans höjd
Sommarlust
Egna hem
Parkstaden

LANZ

ON

ägen
anev
pph
Sna

Noder är strategiska platser där många människor träder in i centrala
staden, där man lämnar eller byter ett transportsätt för att ta sig in
i centrala staden. Resecentrum, tågstationen, parkeringsplatserna
längs Västra Boulevarden, på Stora torg och Östra salutorget.

Ba
ng
år
ds
o

Centrala stadens indelning. Kvarter som på grund av t ex funktion,
innehåll, utseende eller fysisk utformning hålls samman och upplevs
som en helhet.

N

ZO

AN

L
EL

Mötesplatser
Viktiga platser med stor koncentration av människor. Det kan vara
en formell plats i form av torg eller lekplats eller en informell i form
av ett gatuhörn eller entré. Många gånger utgör mötesplatserna en
symbol för staden. Självfallet sammanfaller noder och mötesplatser
ibland. Rese-centrum, Lilla torg, Stora torg, korsningen Cardellsgatan och Östra Boulevarden, lekplatsen i Tivoliparken, Södertorg.

m
åru

Enkelt identifierbara byggnader, konstruktioner eller landskapselement. Landmärken syns på håll och/eller dominerar gaturummet.
Stadens identitet och struktur byggs ofta upp med hjälp av landmärken som referens. Syns på håll: Allöverket, vattentornet, Trefaldighetskyrkan, Kvarnen, Finlandshusen, punkthusen norr om Barbacka,
C4- hotellet. Dominerar sin omgivning: tågstationen, Teatern,
Domusvaruhuset och Konserthallen.

ge
Hel

Landmärken

Sjukhusområde

varden
oule
B
a
dr
Sö

Vilan
Långebro

Söder

Analyskarta

Centrala staden
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Svagheter

• Barriärer mitt i centrala staden. Bangårdsområdet som bidrar
till dålig tillgänglighet mellan centrala staden och Näsby,
baksidan av Domus varuhus med tillhörande parkering och
järnvägsspåret öster om Tivoliparken som båda skärmar av
stadskärnan från grönska och vatten.
• Östra delen av centrala staden är stark i jämförelse med
västra med större flöde i öst än väst.
• Få vattennära stadsmässiga offentliga platser.
Förslagskarta

Analysens slutsatser/
utvecklingsförslag
Centrala staden

Näsby

Minska barriärernas effekt
Lyckans höjd
Sommarlust
Egna hem
Parkstaden

Utveckla norra delen och länka
ihop med Näsby.
Sjukhusområde

Nya viktiga rum och
mötesplatser

Natur- och kulturinstitutionsstråket
Söder

Ett starkt resecentrum

Vilan
Långebro

Vidga stadens gränser
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Slutsatser
Minska barriärernas effekt
Skapa bättre passager, bryt upp stora områden, för in nya stadsmässiga funktioner och verksamheter. Skapa nya offentliga
platser omgivna av funktioner som skapar en inbjudande miljö
att passera och att ta sig till.

Näsby
industriområde

Lyft fram vattnet, t ex
kanalstråket.

• Få större mötesplatser i staden. Människors entré till staden
utgörs i stor utsträckning av parkeringsplatser men även av
resecentrum och tågstationen.
• Två mellanzoner i norr. Östra kasern och området mellan
bangårdsområdet och Härlövsängaleden som inte är särskilt
publika och har låg användningsgrad.
• Stadens vatten i form av kanaler och Helge å utnyttjas inte,
staden vänder ryggen till dessa stadens element.

Framhäv vattnet i stadsmiljön
Skapa tilltalande och stadsmässiga offentliga platser och stråk
längs med kanalerna och Helge å.
Ett exempel på detta är kanalrummet öster om Östra centrum
som kan bli ett nytt viktigt offentligt rum, en ny mötesplats, där
vattnet är det viktigaste stadsbyggnadselementet.
Årummet kring Helge å är ett annat exempel som kan
utveckla stadens natur- och parkstråk. Tillsammans med Naturum kan nya mötesplatser, gångar, passager och målpunkter
skapas och bli en viktig del av stadens struktur.
Dessutom bör vatten få större utrymme i utformningen av
centrala stadens torg, parker och gator.
Utveckla norra delen och länka ihop med Näsby
Skapa en snabb passage mellan Näsby och centrala staden för
att öka tillgängligheten mellan boende/verksamma/studerande
och viktig service. Se stadsdelen Näsby och högskolan som en
stor tillgång i utvecklingen av centrala staden och vice versa;
för t ex ökat kundunderlag, större spridning av verksamheter
och närhet mellan service och boende.
Östra kasern och bangårdsområdet kan utvecklas genom fler
offentliga funktioner (t ex skola, lättare verksamheter, handel,
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kultur och boende). Mellanzoner i norr fylls med centrumlika
funktioner och knyts samman med resten av staden.

årummet

Nya viktiga offentliga rum och mötesplatser
Utveckla och stärk centrala stadens offentliga mötesplatser (t ex
Tivoliparken och torgen) och satsa på att skapa nya. Fem platser
kan få helt ny status som viktiga offentliga rum; årummet,
Tivolibadsgatan, Tivoliparkens huvudentré, natur- och kulturinstitutionsstråket och kanalen bakom Östra centrum som alla
kan bli viktiga tillskott för stadslivet.
Ett resecentrum
Utveckla dagens tågstation till den starkaste kollektivtrafikpunkten, ett samlat resecentrum för olika transportsätt.

Helge årum utgörs av mötet mellan staden och Vattenriket,
framför allt i gränszonen mellan våtmarkerna på Härlövs
ängar/Helge å/Tivolibadet/Barbacka/Tivoliparken.
Kontakten mellan staden och ån är inte helt tydlig idag,
men möjligheter finns 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 Tivolibadhuset och anläggningar
i Tivoliparken.

Mål

Vidga stadens gränser
Bredda begreppet centrala staden så att den inkluderar södra
delar av Näsby och campusområdet, bangårdsområdet med
attraktiva miljöer för allmänheten, Östra kasern med fler viktiga offentliga funktioner, Nordöstra Vilan med ny bebyggelse,
Söder med arena och Helge årum med platser, gångar, passager
och funktioner för allmänheten.
Framhäv centrala stadens viktiga entréer
Framhäv viktiga entréer och låt dem utgöra spännande platser
som är representativa och visar stadens identitet. Ett exempel
på detta är Naturum som kan komma att utgöra en viktig angöring till staden genom tillhörande bilparkering.

Viktiga satsningar de närmaste 20 åren
Centrala staden är viktig för ökad tillväxt. Fler boende i centrala staden och förmågan att förädla vattnet till ett positivt och
viktigt karaktärsgivande stadsbyggnadselement är saker som
särskilt behöver lyftas fram. Handelsstaden Kristianstad och
kulturmiljön av riksintresse är några av kommunens viktigaste
tillgångar och ska särskilt värnas och ständigt ges möjlighet
att utvecklas. Utifrån dessa förutsättningar har några viktiga
satsningar listats.

Helge årum ska utvecklas från att enbart ha avgränsat centrala
staden i väst till att utgöra en viktig målpunkt i staden. Det ska
vara en stark och attraktiv mötesplats för boende, företagare
och besökare. Årummet ska bli en självklar och omistlig del av
stadens struktur och identitet.
Helge årum ska bli en miljö med många aktiviteter och
många spännande platser att besöka. Som besökare ska du
finna platser för att t ex lära, vila, leka, fika eller paddla kanot.
Det ska också finnas möjlighet att njuta av rofylld natur och
dess flora och fauna. Så ska till exempel områdena norr och
söder om Naturum bevaras som det är idag, utan spår av människan, att uppleva och njuta av på avstånd.
Det ska finnas bostäder i nära kontakt med vatten och natur.
Bostadsmiljöerna ska understryka symbiosen mellan stad och
natur, vilket innebär att staden tillåts utvecklas nära naturvärdena men utan att dessa förbrukas. Symbios uppstår om
utformningen av dessa platser även kan tillföra Helge årum
ytterligare ekologiska värden.
Utblickarna söder- och norrut från Långebro över Helge å är
särskilt viktiga. Bron utgör porten till den centrala staden och
härifrån syns stora delar av årummet. Dess platser och bebyggelse ska tydligt förmedla samspelet mellan stad och natur
men även bidra till att entrén till centrala staden blir tydlig och
väcker uppmärksamhet. Det är viktigt att kontrasten mellan
stadsmässighet och natur framhävs.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Riktlinjer
Den ordnade grönskan i Tivoliparken och den vilda naturen på
ängarna utgör spännande miljöer för att utveckla kultur- och
fritidsintressen. Naturum, utbyggnad av scen på Barbacka,
Tivoliparkens utveckling med större och fler evenemang är
exempel på aktiviteter att beakta och ta hänsyn till.
• Större permanenta anläggningar bör hanteras varsamt i relation till Tivoliparkens gröna och öppna parkrum. Av största
vikt är att parken värnas som stadspark genom dess tillgänglighet och mångfald av användningsområden.
• Särskilt intressanta zoner där våtmarken möter nya bostäder
har markerats ut, ”natur- och bebyggelsezoner”; Norr om
Barbacka, Nordöstra Vilan, Söder om Långebro och Söder
om småbåtshamnen. Mötet mellan natur och bebyggelse kan
[11]
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N. om Barbacka

”Kristianstad växer

NATURUM

NÖ. Vilan

utformas på olika sätt. Utgångspunkten är att naturvärdena,
vattenytan och åns utbredning inte ska minska utan snarare
öka. Ett sätt kan vara att bredda åmynningen inom de särskilt
intressanta zonerna och på så sätt skapa vattennära boende
och samtidigt utöka strandzonen vilket ger ökade ekologiska
värden. (Se principskiss till höger.)
• Tivoliparken och Härlövs ängar binds samman genom Naturum och tillhörande gång- och cykelväg och bro.
• Skapa kontakt med Helge årum från stadskärnan. Genom
tydliga passager, entréer och stråk från stadens torg och
gågator till Tivoliparken underlättas kontakten mellan staden
och parken. Tivolibadsgatan sammanbinder Barbackaområdet och Tivoliparken och bör ha en estetiskt tilltalande och
ändamålsenlig utformning. På grund av att parken ligger i
kanten av staden och att den endast nås via några få entréer
är det viktigt att huvudentrén är särskilt tydlig och säker för
fotgängare och cyklister. Detta kan ske genom markering i
korsningen Tivoligatan och Västra Boulevarden genom upphöjd övergång, särskild belysning eller plantering.
• Genom ökad tillgänglighet, förbättrad orienterbarhet och fler
aktiviteter från Tivoliparken mot grönskan på Tivoli ängar,
ökar parkens kontakt med västra staden.

Problemställning
Helge årum är av riksintresse för naturvård och innehåller höga
naturvärden. Konflikt kan uppstå mellan fler boende, besökare
och naturvårdsintresset, men det finns åtgärder som direkt kan
gynna artrikedomen och naturupplevelserna.
De åtgärder som föreslås här för att föra stad och vatten närmare varandra är ett sätt att lyfta och förstärka Kristianstads
styrkor. Viktiga delar utgörs av Helge å och dess strandzon och
kanalerna inne i staden. Det innebär att Vattenrikets våtmarksmiljöer och riksintresset för naturvård kan påverkas. Målet är
att ny bebyggelse och dess närmiljö inte ska utgöra påtaglig
skada på dessa intressen. Utmaningen ligger i att finna åtgärder
som kan gynna artrikedomen och finna en utformning av den
byggda miljön som bidrar positivt till naturupplevelsen.
Förslaget berör strandskyddat område.
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Vattennära boende
I Kristianstad finns en del väldigt speciella och unika lägen
nära vatten och natur, som har stor potential att sticka ut som
särskilt attraktivt boende i staden. På dessa platser finns möjlighet att visa hur bebyggelse och natur kan samverka i skapandet
vattennära byggnader och platser samtidigt som den biologiska
mångfalden främjas. Områdena kan bli väldigt identitetsskapande för staden.
Alla platser knyts ihop genom gångstigar, broar och spänger.
Bostadsmiljöerna ska bidra till att fler allmänna platser skapas
och blir en del av stadens nät av gc-vägar, stigar, parker, torg
och andra platsbildningar.

Norr om vattentornet
Inom området norr om vattentornet kring byggnaderna Tullen
och Magasinet finns stora möjligheter att skapa vackra boendemiljöer där vallgraven ingår som ett viktigt formgivande
element.
Det centrala läget med närhet till järnvägsstation, skola och
stadskärnans serviceutbud är viktigt för områdets attraktivitet. Därutöver kan bostadsbebyggelse här bidra till att knyta
samman stadskärnan och centrala stadens norra del med bl a
Östra Kasern.
Problemställning
Program till detaljplanen för Östra Kasern från 2001 behandlar
geografiskt detta område. Behovet av skyddsavstånd mellan
flislagret vid Allöverket och bostäder bedöms till 450 m. Med
inbyggnad av flislagret bedöms avståndet kunna minska till
200 m. Behovet av skyddsavstånd mellan Skånemejerier och
bostäder bedöms till 400 m.
En riskanalys behöver göras för att klara ut skyddsavstånd
till gasolhanteringen på Allöverket och hur det eventuellt kan
minskas.

Norr om Barbacka

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/
eller cykelbanor. Det kan t ex ta sig i uttryck i ett sammanvävt
system av bryggor och spänger. (Se principskiss till höger)
Boende befinner sig även här på gång- och cykelavstånd till
stadskärnans serviceutbud. P g a järnvägsspåret finns det
endast en förbindelse mellan kvarteret och stadskärnan; 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.
Problemställning
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. Arbete 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 troligtvis 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.

Området ligger direkt intill Helge å och inloppet för stadens
kanalsystem. Bostadsbebyggelse här kan även bidra med att
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Dagens strand
Ursprunglig strand

Ny bebyggelse

Utökad strand

Principskiss på ett av flera möjliga
sätt att skapa vattennära boendemiljöer och samtidigt öka den biologiska
mångfalden. Ökad vattenspegel
skapar nya vattennära miljöer för
bebyggelse. Byggnaderna kan på detta
sätt byggas på redan i anspråktagenmark eller på pålar över översvämningsbara ytor och bindas samman
genom bryggor och spänger.
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Nordöstra Vilan närmast Helge å

Kanalhusen

Området ligger i direkt anslutning till Helge å och ingår i
utvecklingsförslaget för nordöstra Vilan. Läget är välexponerat för passerande i Tivoliparken och på Långebrogatan bland
annat p g a den låga vegetationen. Här finns möjligheter för en
helt ny vatten- och naturnära stadsdel att växa fram, i huvudsak
på den redan exploaterade marken innanför våtmarksområdet.
Gränsen mellan nordöstra Vilans stadsbebyggelse och Vattenrikets våtmarker ska utgöras av främst bostadsbebyggelse
och offentliga platser. I gränszonen finns möjligheter att skapa
unika och spännande byggnader och platser. (Se principskiss
på f g sida) Förutsättningarna i området är goda för att staden
ska kunna växa ”inåt”, d v s förtätas inom stadens utbredning.
Boende har stadens hela utbud inom gång- och cykelavstånd
vilket också är en av områdets största kvaliteter. (Läs mer i
avsnittet ”Särskilt område: Vilan”.)

I stadsdelen Söder, längs Fabriksgatan mellan kanalen och
järnvägsspåret finns möjligheter att förtäta kvarteret med fler
bostäder. Den omedelbara närheten till kanalen kan nyttjas till
att skapa nya stadsmiljöer för boende och för allmänheten. Det
är viktigt att bebyggelsen och miljöerna runt omkring får en
tydlig stadslik karaktär och ger ett sammanhållet avslut mot
kanalen. (Läs mer i avsnittet ”Särskilt område: Söder”.)

Söder om Långebro
Platsen är en del av centrala stadens entré. Bebyggelse här,
främst bostäder, kan förstärka intrycket och samtidigt komplettera Lastageplatsen på andra sidan ån. Det är viktigt med
stadsmässig utformning av bebyggelsen. Platsen bidrar även
till skapandet av ett allmänt tillgängligt årum på båda sidor om
bron.
Problemställning
Området ligger delvis inom riksintresse för naturvård och helt
inom strandskyddat område. Ny bebyggelse ska samverka med
naturvårdens intresse.
Marken kan vara förorenad av tidigare verksamheter.
Nybyggnation förutsätter att marken saneras. Området berörs
av skyddsavstånd från flera verksamheter p g a deras hantering
av ammoniak och gasol. En riskanalys behöver göras för att
klara ut skyddsavstånd och hur det eventuellt kan minskas.
Området gränsar till stadens invallningsprojekt. Åtgärder
måste särskilt studeras med avseende på översvämningsrisken. Vallen alternativt anläggning av en kaj, måste integreras i
utformningen av området med hänsyn till dess unika läge.
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Kv kring Lastageplatsen
Goda last- och lossningsmöjligheter såväl på land som på
vatten, tillverkningsindustrier med packhus och magasinsbyggnader samt mindre bostadshus präglade platsen från 1700- talet
fram till början av 1900- talet. Området består av historiskt
värdefulla kvarter som fortfarande kan berätta om områdets
och Kristianstads industriella och hantverksmässiga utveckling.
Karaktärsgivande är även platsens betydelse som lastageplats.
Kvarteren präglas av en lågskalig bebyggelse, smala tvärgator
och närhet till den öppna lastageplatsen. Detta är ett av de få
kvarvarande områdena i sitt slag i Kristianstad, därför är det en
kulturhistoriskt värdefull miljö.
Kvarteret kring Lastageplatsen är centralt beläget och tydligt avgränsat mot Söder av kanal och järnväg. Miljön kring
byggnaderna är något sliten och allmänhetens användning av
de offentliga platserna är begränsad, med undantag den nyligen
vidgjorda Lastageplatsen. Dess läge i staden och närheten till
ån och kanalen motiverar att kvarteret borde utvecklas med
högre exploateringsgrad och gaturummet kring främst ån och
kanalen göras attraktivare. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska
värden men det är ytterst angeläget för stadens utveckling att
området blir mer stadslikt och nyttjas i högre grad än idag.

Söder om småbåtshamnen på Söder
Fler bostäder kan uppföras på Söder i nära kontakt med Helge
å och den befintliga småbåtshamnen. I anslutning till hamnen
kan nya spännande allmänna platser skapas som knyts samman
med årummets övriga promenad- och cykelnät. (Se principskiss
på f g sida och läs mer i avsnittet ”Särskilt område: Söder”)
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Hur stor del består av
våtmark eller utfylld mark?
(avseende grundläggning)

xxx

xxx

x

xxx

xxx

xxx

xxx

xx

xx

x

x

xx

xx

xx

x

xx

xx

Hur stor del består av betydande markföroreningar?
Hur stor del består av tidigare deponi?
Störs området av buller från
bil/lastbil/järnväg?

xx

x

Störs området av lukt från
verksamheter?
Närhet till verksamheter
med övriga störningar och
risker?

xxx

Berör naturvärden av riksintresse eller liknande?
Berör kulturvärden av riksintresse?

x

x

S. om småbåtshamnen

xxx

Kv kring Lastageplatsen

xxx

Kanalhusen

Särskilda
förutsättningarvattennära
boende

S. om Långebro

Vattnet ska lyftas fram som ett viktigt, positivt och identitetsskapande stadsbyggnadselement på torg, lekplatser, gågator,
parker och längs vägar.

N.Ö Vilan

Det finns särskilda omständigheter och förutsättningar kring
de centrala och vattennära områden som föreslås för främst
bostandsändamål. Ett urval av faktorer har gjorts för att lätt
kunna jämföra områdena med avseende på vissa frågeställningar. För komplett konsekvensbeskrivning se avsnittet ”Konsekvenser”.

N. om Barbacka

Offentliga platser

N. om vattentornet

Jämförelse av särskilda förutsättningar

xxx

?

x

x

Kanalstråket
Kanalstråket är en betydelsefull historisk referens i staden och
en angelägen värdebärare i riksintresset. Likaså är kanalstråket av stor kvalitet och en resurs för staden och stadsrummet.
Väsentligt är att stråket och vattnet görs tillgängligt såväl
visuellt som fysiskt.
Kanalerna har idag en viktig funktion i stadens dagvattenhantering och ur stadsbildssynpunkt är de trädkantade vattenytorna ytterst värdefulla. Stadens många broar medverkar till
betydelsefulla upplevelser av staden i vattnet.
Bristen på stadsnära, tillgänglig natur gör att mer måste göras
för att befästa och utveckla promenadmöjligheterna i anslutning till kanalsystemet. Kanalerna ska upplevas positivt av
allmänheten och användas för fritid och rekreation. Förutom
fisket finns möjlighet att utnyttja vattenytorna för ytterligare
aktiviteter, av vilka kanotpaddling är en sådan aktivitet som
borde kunna utvecklas vidare. Intill kanalerna skulle mindre
paviljonger kunna uppföras för t ex utställningar, servering,
handel eller liknande.

x
x

x

x

xx
xx

x

xx

x (liten påverkan/liten del) - xxx (stor påverkan/till stor del).
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KONTAKT CENTRALA STADEN OCH NÄSBY
Avståndet mellan centrum och stadsdelen Näsby med högskolan och campus är relativt kort men områdena är idag avskilda
genom bangårdsområde, industriområde och där emellan
impedimentytor. För högskolans tillgänglighet och för att öka
stadsdelen Näsbys attraktivitet är det viktigt att det finns en
enkel och snabb förbindelse mellan järnvägsstationen och södra
Näsby. Boende på Näsby och de som studerar och arbetar på
högskolan skulle därigenom ytterligare kunna bidra till att
utveckla stadslivet i centrala staden.

Mål för utvecklingen av bangårdsområdet
Målet är att bättre länka samman centrala staden och Näsby
genom utveckling av bangårdsområdet. Bangårdsområdet
ligger strategiskt med gångavstånd till alla samhällsfunktioner, kulturutbud, handel och service i centrum och på Näsby.
Området ska bli en attraktiv miljö som det är lätt att röra sig
genom för gående, cyklister, bilar och bussar. Norra delen av
den centrala staden utvecklas och aktiveras och bangårdsom-

Reserveras för
ev. framtida
stationsläge

Ytor inom
bangårdsområdet

Reserveras som
terminalområde till
Kristianstad C

Banverkets spårområden och
verksamhetsytor
Ytor som Banverket inte
behöver för sin verksamhet

rådet utformas till en representativ entré till staden. Eftersom
bangårdsområdet är den del av Kristianstad som tågresenärer
först möter ska krav ställas på utformningen av allmän platsmark, gestaltning av fasader, hushöjder och att byggnader inte
vänder baksidan mot spåret. Här kan det vara lämpligt med
ett riktmärke som uppmärksammar besökarna på att de har
kommit in staden.

Riktlinjer
Banverket har redovisat hur de ser på markanvändningen inom
bangårdsområdet. Spårområdena och de ytor som Banverket
behöver för sin verksamhet finns markerade på kartbilden
”Ytor inom bangårdsområdet”. Banverket bedömer att man
inte har några ytterligare behov av mark för framtiden. Återstående delar av bangårdsområdet är dels området söder om
Skjutsstallavägen, dels området från nuvarande postterminalen
och norrut. Hela området söder om Skjutsstallavägen behöver
reserveras som terminalområde enligt pågående programarbete
för nytt resecentrum vid Kristianstad C. Området från nuvarande postterminalen och norrut reserveras på kommunens
eget initiativ för ett framtida stationsläge och resecentrum om
spårtrafiken långsiktigt blir genomgående i Kristianstad.
På längre sikt hoppas kommunen att Banverket kan undvara ytterligare delar av området och att dessa kan utvecklas
med funktioner som skapar en inbjudande miljö att passera.
Inom området som helhet är målsättningen att en blandning
av kontor, handel, kultur, utbildning, lättare verksamheter och
boende skapas som ger förutsättningar för nya mötesplatser,
målpunkter och fler människor inom området. Detta kan vara
en förutsättning för att handel och service norr om Stora Torg
ska fungera. Området bör på bästa sätt integreras i centrala
staden med tydlig entré och kvarter med stadsmässig centrumbebyggelse.
Angränsande område i öster vid magasinet/tullen föreslås
också utvecklas med fler verksamheter och boende vilket kan
bidra positivt till området som helhet.

Föreslagen ny väg mellan
centrum och Näsby
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Ny väg över spårområdet
En viktig del i den förbättrade kontakten mellan centrum och
Näsby är en ny väg över spårområdet. Vägen ger busstrafiken
till Näsby och framför allt den planerade Kristianstadslänken
till högskolan en kortare sträckning och minskar det mentala
avståndet mellan centrum och högskolan. Sträckningen är
endast skissartad och innebär en förlängning av Västra Boulevarden som sedan följer befintligt gång- och cykelstråk över
spåren till cirkulationsplatsen på Härlövsängaleden.
Stråket föreslås gestaltas med alléträd och andra planteringar
för att göra det mer attraktivt för gång- och cykeltrafik än idag.
Ett sätt är att låta V. Boulevardens stadskaraktär fortsätta på
den nya sträckningen mot Näsby.

Problemställningar
Läget intill spåren och godsbangården innebär att hänsyn
måste tas till en rad risker och störningar vid etablering av
verksamheter och bostäder. Bostäder kan endast bli aktuellt om
bangårdsområdet genomgår en sådan förändring att buller och
andra risker kraftigt reduceras.
Program till detaljplan för Östra Kasern från 2001 behandlar geografiskt bangårdsområdet. Behovet av skyddsavstånd
mellan flislagret vid Allöverket och bostäder bedöms till 450 m,
med inbyggnad bedöms det kunna minska till 200 m. Behovet
av skyddsavstånd mellan Skånemejerier och bostäder bedöms
till 400 m. En riskanalys behöver göras för att klara ut skyddsavstånd till flislagret och gasolhanteringen och hur det eventuellt kan minskas. Enligt programmet kan man också misstänka
att rester av impregneringsmedel och dieselolja kan finnas inom
området.

ett utvecklat NATUR- OCH
kulturinstitutionsstråk
Kommunen vill framhäva de viktiga kulturinstitutionerna
kulturhuset Barbacka, museet, konsthallen, konserthuset,
biblioteket och den kommande ”naturinstitutionen” Naturum. Funktionerna är utspridda och önskan är att stärka varje
kvarter för sig men även binda samman dem. Ett sätt är att

synliggöra och framhäva byggnaderna i den offentliga miljön.
Förslagsvis formge ett stråk mellan byggnaderna och binda
platserna till varandra genom markbeläggning, ljussättning,
informationsskyltar och liknande.
Ett natur- och kulturinstitutionsstråk binder även samman
den östra och västra delen av staden. Därför är det viktigt att
det vid nybyggnation eller förändringar i gatumiljön tas hänsyn
till utvecklingen av detta stråk.

Utveckla Stora torg
Stora Torg har sedan staden grundades haft funktionen av en
öppen representativ plats omgiven av ståndsmässiga byggnader.
Stora Torgs öppna yta framhäver omkringliggande byggnader
och att platsen är en samlingspunkt för stadens angelägna aktiviteter. Parkering på torget har troligen förekommit allt sedan
1940-talet då bilen blev allt vanligare.
Viktigt är att Stora Torg även i framtiden upplevs som en
öppen plats. Eventuella byggnationer eller anläggningar bör
vara av tillfällig art, d v s säsongsbunden, tillfälliga tilldragelser eller liknande. Anläggningarna bör likaså vara reversibla
och med god kvalitet i utformning. Torgets framtida utformning bör fungera både som plats åt omgivande magnifika byggnader men också ges en egen identitet som torg och mötesplats,
det behöver ett innehåll. Torgets gräns och förhållande mot
platsbildningarna vid konsthallen och museet österut och kring
Trefaldighetskyrkan i nordväst bör också särskilt studeras. Platsernas funktioner och utformning ska samspela i större grad än
idag. T ex kan Stora Torg nyttjas för att få ut och låta fler ta del
av museets, konsthallens och kyrkans verksamheter.
Under lång tid inrymde byggnaderna runt Stora Torg inte
några publika verksamheter. Utvecklingen av konsthallen,
restaurang i Kronohuset och pub med servering i gamla ”riksbyggnaden” är positiva inslag som kan bidra till ett livskraftigt
torg. För en vitalisering av torget är det av största vikt att kommunen verkar för fler etableringar av kommersiell och offentlig
service. Etableringar av detta slag vitaliserar inte bara torget
utan bidrar också till att utvidga det centrala handels- och nöjesområdet mot norr. Stora Torg bör balansera, inte konkurrera
med, Lilla Torg.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Platsen kring Heliga Trefaldighetskyrkan är särskilt intressant.
Det är av stor vikt att kyrkan syns och framhävs i rutnätsplanen. Kyrkans storlek kräver friytor runt om. Platsen är öppen
och följer gatustrukturen. Kontakten mellan kyrka och församlingshem är av viktig. Vid en eventuell framtida byggnation
kring församlingshemmet är det mycket värdefullt att den
öppna karaktären bibehålls och att en eventuell byggnad förläggs i nord-sydlig riktning, följer rutnätsplanen samt anpassas
i skala och utbredning så att kvarterets karaktär bevaras.

Utveckla Lilla torg
Lilla torg har under lång tid varit den centrala platsen för
stadens handel. Den ska även i framtiden fylla denna viktiga
funktion. Byggnaderna runt omkring inhyser stor andel handelsytor och torgets yta är mångfunktionell med stort inslag av
handel och servering.

Utveckla platsen Östra Boulevarden/
Cardellsgatan
En passage som blivit en knutpunkt. Platsen kan utformas mer
inbjudande för att människor ska stanna till, t ex med sittplatser, tillfällig handel och servering. Verksamheten i Domus
varuhus och Kosmorama har stor betydelse för hur platsen kan
användas. Eventuellt kan en del av dessa verksamheter få nyttja
torgytan för försäljning eller andra aktiviteter.

Utveckla handeln
Handeln i centrala staden är en viktig resurs för kommunen.
Handeln är viktig för utveckling av annan service i form av t ex
restauranger och det kulturella utbudet. Centrala staden måste
ständigt utvecklas för att anpassas till nya handelsstrukturer i
form av bättre utemiljöer som attraherar besökare och anpassade handelsytor.
Det ska vara enkelt för trafik utifrån att hitta parkeringsplatser i centrum. Som ett komplement till de mest centrala lägena
kan det vara lämpligt med nya centrumnära parkeringsmöjligheter vid Långebro, på Söder vid det planerade arenaområdet,
vid det planerade Naturum och på bangårdsområdet.

122

”Kristianstad växer

Östra centrum
En viktig satsning för centrala stadens handel är utveckling
av Östra centrum. Med Östra centrum menas i detta sammanhang hela området från Nya Boulevarden i norr och till Södra
Kaserngatan i söder med Resecentrum, Kanalgatan i öst och
Östra Boulevarden i väst.
Hela området har allt sedan torghandeln flyttade dit på
1850-talet varit nyttjad och bebyggd. Bebyggelsen har varit av
funktionell karaktär med saluhall, magasin, busstation. Den
har varit utspridd med gles bebyggelsestruktur och öppna ytor
emellan. Kanalen har varit en förutsättning och en integrerad
del av Östra centrum och är en viktig del av riksintresset för
kulturmiljö. Domusvaruhuset tillkom 1964 och nuvarande
resecentrum med dess entré, vänthall och länstrafikens informationsdel byggdes 1996. Strax norr om Domusvaruhuset uppfördes år 2000 en ny byggnad som idag innehåller servering
och biografen Kosmorama.
Mål
Målet är att Östra centrum ska fungera som en länk mellan
stadskärnan och Östermalm. Byggnader, passager och platsbildningar ska bidra till att utgöra fysiska, visuella och mentala
kopplingar och kontaktytor. I området kring kanalen ska nya
offentliga mötesplatser skapas för att sammanlänka de två
stadsdelarna. Mötesplatserna inom och kring Östra centrum
ses som en viktig del av staden och skall sammanlänkas med
centrums och stadens allmänna platser. Ny byggnation på Östra
centrum kan även bidra till fler boende inom stadskärnan vilket
är positivt för servicen och bidrar till att fler människor är i
rörelse både dag- och kvällstid.
Riktlinjer
Det utpekade området ska beaktas och hanteras som en helhet.
Det är av stor vikt att kanalen tydliggörs och tillgängliggörs för
allmänheten. Värdefullt är utblickar från stadskärnan österut
mot kanalen, grönstråket och bebyggelsen i öster. Likaså är
utblickar från stadsdelen Östermalm västerut in mot stadskärnan betydelsefulla. Genomsiktlighet och kontakt med kanalstråket är viktigt att ta fasta på vid utformningen av Östra
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centrum. Gränsen mellan ny och befintlig bebyggelse och
mellan bebyggelse och gaturum är av stor vikt för hur väl ny
bebyggelse passar in i befintlig stadsstruktur. Lika viktigt är
byggnaders volymer och fasadutformningar. Det är inte önskvärt att kvarteret upplevs som en enda stor, massiv byggnadskropp utan volymerna bör brytas ner gestaltningsmässigt. För
att passa in i stadsstrukturen är det viktigt att fasaden är uppdelad, variationsrik och att byggnaden har en höjd som är anpassad till omgivande bebyggelse. Däremot bidrar ett modernt
arkitekturuttryck mycket positivt till stadens identitet.
Ny bebyggelse bör medge rörelse för gående genom kvarteret, t ex genom öppna allmänna passager eller genom interna
mötesplatser som ansluter till externa. Det är av stor vikt
med entréer mot Östra Boulevarden och att det mellan gatan,
kanalen och området kring Konserthuset, kulturkvarteret, finns
möjliga öst – västliga passager för gående som bidrar till både
fysisk och visuell kontakt mellan stadskärnan och Östermalm.
Inom stadskärnan ska ett natur- och kulturinstitutionsstråk
utvecklas och den norra delen av Östra centrum ligger längs
med detta stråk vilket ställer särskilda krav på bebyggelsens
form, karaktär och möjlighet till passage.
Den södra delen av Östra centrum står i nära kontakt med
bebyggelsen i kvarteret Riksens ständer och det gamla lasarettskvarteret, Östermalms park, med stort inslag av boendemiljöer. En något friare struktur föreslås i den södra delen av
kvarteret, med utrymme för kollektivtrafik, busstorg, bostäder
och handel.

föreslås i avsnittet ”Grön stad i Vattenriket”, följs vid sådana
förändringar.
Exempel på större förändringsprojekt är Östra centrum
och kv Fängelset på Östermalm där verksamheten planeras
att läggas ner och flyttas till Mosslunda (”Nya storfängelset
Skåne”) och kvarteret kan omvandlas för bostads- eller kontorsändamål.

[12]

Fler bostäder
Inom centrala staden pågår ett ständigt arbete med att förändra,
förtäta och komplettera befintlig bebyggelse för att rymma
fler boende. Det är en viktig process för att centrala staden ska
”leva” under dygnets alla timmar. Förändringarna sker genom
att t ex byggnader byggs om och bostadsanpassas interiört och
exteriört eller genom att redan bebyggda områden med låg
användnings- eller exploateringsgrad förtätas eller kompletteras med ny bebyggelse.
Det är av stor vikt att rekreations- och lekmöjligheterna tas
till vara och att avstånd till lokalparker och stadsdelsparker som
Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad

Illustration över kanalstråket och nya
bostäder vid Östra Centrum
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