Fem stadsbyggnadsmål
Boende och service

Handel

Grönstruktur

Infrastruktur

Verksamheter

Särskilda områden

Fem stadsbyggnadsmål
För Kristianstad kommun finns ett antal uppsatta
visioner och mål som är styrande för kommunens
utveckling. Utifrån dessa övergripande riktlinjer och
en strävan mot hållbar utveckling har fem stadsbygnadsmål tagits fram.

Staden som regionalt centrum
Den täta och blandade staden
Den energi- och resurseffektiva staden
Den vackra staden
Staden och Vattenriket i symbios
Stadsbyggnadsmålen anger inriktningen för Kristianstads utveckling och ska vara vägledande vid planering, lovgivning, utbyggnad och underhåll av staden.
Det finns inga motsättningar mellan de fem målen
utan de ska samverka för att Kristianstad ska kunna
växa på ett hållbart och balanserat sätt. Eftersom
fysisk planering ska ta hänsyn till alla anspråk på
mark- och vattenanvändningen förmedlar stadsbyggnadsmålen också avvägningar mellan de olika intressen som beskrivs i avsnittet ”Kommunala visioner
och mål”, s 12.
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Staden som regionalt centrum

• Kristianstad ska även fortsättningsvis vara ett starkt regionalt
centrum för boende, verksamheter, kultur, service, utbildning
och handel.
• Centralorten Kristianstad ska fungera som ett nav i regionen
och kommunen och komplettera övriga orters utbud.
• Staden ska stödja verksamheter, boende och service på
landet. Genom goda kommunikationer blir stadens utbud
tillgängligt. Staden ska förmedla att kommunen har en stor
landsbygd och att dess boende och verksamheter är viktiga.
• Staden ska nås genom effektiv och miljövänlig kollektivtrafik. Möjligheterna att ta sig till och från staden kollektivt ska
förbättras.

Staden i regionen
Kristianstad ska fortsätta att utvecklas som ett starkt regionalt
centrum och med det verka som motvikt till västra Skåne.
Kristianstad har allt sedan staden grundades haft rollen
som centrum för ett större omland. Med sitt utbud av handel,
tjänster, arbete, utbildning, vård, kultur, natur och fritid är
staden idag centrum för nordöstra Skåne, men även för delar
av Blekinge och Kronobergs län. Kristianstad kommun ingår i
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regionen Skåne Nordost och vill genom fortsatt samarbete ta ett
stort ansvar för regionens utveckling.
Kristianstad ska ha ett utbud som attraherar både stadens
och regionens invånare. Invånarna i stadens omland kan
komplettera kvaliteterna i sina boendemiljöer med det staden
kan erbjuda inom rimligt reseavstånd. För att Kristianstad ska
kunna fylla rollen som regionalt centrum måste staden fortsätta
att växa och ständigt attrahera ett större omland.
För att öka inflyttningen måste det finnas bostäder av olika
kategorier och för olika behov. Nybyggda bostäder startar flyttkedjor som öppnar möjligheter för flera att hitta ett passande
boende. Idag har vattennära bostäder en stor attraktionskraft
liksom boende i parkliknande miljöer. Det som är Kristianstads
styrka är möjligheten att kunna erbjuda detta på ett hållbart sätt
i stadsmiljö.
Kristianstad som ett starkt regionalt centrum kan erbjuda:
• Boende i naturnära stadsmiljö
• Komplett utbud av service, handel och kultur som gör staden
till ett attraktivt besöksmål.
• Goda möjligheter att resa kollektivt till t ex Malmö, Köpenhamn, Helsingborg, Växjö och Karlskrona.
• Goda transportmöjligheter till och från staden.

Staden och basorterna
Kristianstad ska fortsätta att utvecklas som kommunens centralort omgiven av de sex basorterna Arkelstorp, Fjälkinge,
Önnestad, Tollarp, Åhus och Degeberga. De ska utgöra komplement till stadskärnan och erbjuda service, arbetsplatser,
boende och ska ha ett bra kommunalt utbud av grundservice.
Det innebär att grundskolor, fritidshem, förskolor, bibliotek,
sjukvård, äldreboende och plats för idrott ska finnas. Dessutom
verkar kommunen för att det i basorterna ska finnas butik för
vardagsinköp. Denna service beräknas även betjäna den närmast liggande landsbygden. Kommunikationerna mellan staden
och övriga orter inom kommunen ska vara goda.
Attraktiviteten i att kommunen har en centralort med sex
starka basorter är:

• Möjligheter för boende och företagande i mindre orter med
tillgång till stadens breda utbud och kundunderlag.
• Staden utgör ett nav i det kollektiva transportsystemet.
• Stadens besökare lockas även att besöka andra delar av kommunen.

Staden och landsbygden
Staden ska förmedla att kommunen har en stor landsbygd och
att dess boende och verksamheter är viktiga för utvecklingen.
Den skarpa kontrasten mellan den öppna och glest bebyggda
landsbygden och stadens täta bebyggelse ska utvecklas och
förstärkas. Stadens läge bland jordbruks- och våtmarker skapar
unika och spännande sammanhang mellan staden och dess
omgivning. Genom utblickar, passager och aktiviteter upplevs
det tydligt hur viktig naturen och areella näringar är för staden
och vice versa.
Den fysiska gränsen mellan den byggda och obebyggda
marken ska vara tydlig och följa förutsättningarna i landskapet.
Staden ska ges möjlighet att växa inom en tydligt avgränsad
stadsgräns.
Det unika sambandet mellan stad och land i Kristianstad ger:
• Möjlighet till boende på landet, med eller utan djurhållning,
alldeles intill staden.
• ”Synbar” kedja mellan produktion av mat till konsumtion.
Synliggörande av profilen Sveriges centrum för livsmedel,
mat och dryck.
• Stora strövområden av nationellt och internationellt intresse
rakt genom staden.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Den täta och blandade staden

Butik

Skola

• Kristianstads stadsbyggnadsstruktur ska främja närhet
mellan olika funktioner och på så sätt bidra till ett starkare,
tryggare, jämlikare, tolerantare, hälsosammare och resurssnålare samhälle.
• Stadsutvecklingen ska underlätta för vardagliga möten
genom att främja ett blandat bostadsutbud på stadsdelsnivå,
gynna goda kommunikationer mellan olika stadsdelar och
bidra till att offentliga rum utformas så att de attraherar olika
befolkningsgrupper.
• Kristianstad som tät och funktionsblandad stad ska klara gällande hälsoriktvärden, vara säker och upplevas som attraktiv
av medborgarna.
• Genom ett tätare och mer blandat Kristianstad förmedlas
följande ställningstaganden:
”Stadsliv framför bilberoende.”
”Närhet till skola, arbete och service.”
”Stadens gator, parker och torg är medborgarnas
demokratiska arena.”
”Social integration inom staden.”
”Rikt och varierat kulturliv. ”
”Samhällsutveckling som stödjer folks hälsa.”

Principer för en tät och blandad stad
Stadsbyggnadsstrukturen är av stor betydelse för stadslivet och
för befolkningens hälsa. Den påverkar när och hur människor
väljer att förflytta sig, bo, arbeta, roa sig eller handla. En struktur som delar upp funktionerna bo, arbete och fritid skapar
långa avstånd mellan målpunkterna och mellan människorna.
Områden som bara kan nås med bil och endast har ett användningsområde blir isolerade och används ett fåtal timmar om
dygnet. En tät och blandad bebyggelse inrymmer olika funktio-
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ner och olika bostadsalternativ vilket ger förutsättningar för en
mer blandad befolkning och en mer varierad byggd miljö.
Den täta och blandade staden erbjuder
Integration av stadens funktioner - stadsliv!
Integration mellan människor – mångfald!
Tillgänglighet - närhet!
Offentliga rummets funktion - öppenhet!

Kristianstad som en tät och blandad stad
Kristianstad är idag inte en kompakt rund stad. Strukturen är
spretig och i de yttersta stadsdelarna funktionsseparerad, d
v s uppdelad på olika användningsområden. Målet är inte att
förändra den geografiska strukturen utan genom olika åtgärder
främja förtätning och funktionsblandning.
Närhet och hög tillgänglighet till service, utbud, parker och
grönområden, motionsanläggningar, promenadstråk och mötesplatser är oerhört viktigt för att bidra till förändringar i befolkningens rörelsemönster och därmed en förbättrad folkhälsa.
Stadens parker och naturområden ska vara av hög kvalitet och
med hög tillgänglighet. Förtätningar av befintlig stadsstruktur
får inte ske på bekostnad av behovet av grönytor.  
En av de viktigaste målsättningarna med en blandad och tät
stad är möjligheten att motverka fördomar och främlingsfientlighet mellan olika befolkningsgrupper (etniska, åldersmässiga,
sociala) genom att underlätta för vardagliga möten.
En tät och blandad stad är fördelaktig ur rörelse- och transportsynpunkt.
• De som inte äger bil får tillgång till stadens utbud så som de
med bil.
• Restiderna i vardagen blir kortare.
• Unga och äldre får större rörelsefrihet.
• Befolkningen kan öka sin fysiska aktivitet i vardagen genom
att gå och cykla till arbete, skola eller fritidsaktiviteter.
• Fler människor rör sig i staden under flera timmar på dygnet
och med det upplevs miljön tryggare. Dessutom ökar kundunderlaget för ett bredare utbud av service och handel.
• Infrastrukturen kan användas effektivare.
• Kollektivtrafiken får bättre kundunderlag.
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Centrala staden
I centrala staden finns redan naturligt en stor blandning av
funktioner.
För att ta tillvara den täta och blandade stadens förutsättningar och främja de positiva effekterna krävs att extra vilja
och omsorg läggs på följande:
• Centrala staden ska förtätas med nya bostäder och fler, gärna
personintensiva, arbetsplatser.
• Stadsmiljöerna ska ständigt anpassas och förbättras ur tillgänglighetssynpunkt med avseende på den fysiska miljön och
trafiksystem.
• Handeln i stadskärnan ska förstärkas med nya handelsytor
men även genom fler trivselhöjande åtgärder på gator, torg
och i parker.
• Lättillgängligt ska det finnas en huvudsaklig kollektivtrafiknod som underlättar pendling och byte mellan olika
trafikslag. Kontor, service och handel lokaliseras med fördel i
närheten av bytespunkten och kollektivtrafikstråken.
• I första hand ska redan ianspråktagen mark användas för ny
bebyggelse. Om parker eller andra grönområden tas i anspråk
ska dessa kompenseras med ny grönstruktur inom samma
stadsdel.
• Stadens kanaler, Helge å med bivatten ska lyftas fram och
stärkas som en tillgång för boende, verksamma och besökare.
• Ur förtätningssynpunkt ska om möjligt skyddsavstånd till
störd/riskutsatt miljö ersättas med åtgärder vid källan.

Stadsdelar utanför centrala staden
Även på stadsdelsnivå behövs viss täthet och funktionsblandning. Det är dock inte möjligt att eftersträva den verkligt
mångfunktionella stadsmiljö som råder i stadskärnan. Istället
är det viktigt att stadsdelarna får utvecklas utifrån sina förutsättningar och olika identiteter.
Oftast präglas stadsdelarna av antingen bostads- eller verksamhetsområden med vissa inslag av t ex service eller fritidsanläggningar. Några stadsdelar har ett litet centrum med en
koncentration av verksamheter.
Även om förutsättningar saknas för att skapa samma mångfunktionella miljö som i stadskärnan är målsättningen med
den blandade staden viktig. Inslag i en boendemiljö som t ex
serviceföretag, lättare verksamhet, skola, fritidsanläggning och
dagligvarubutik tillför mycket positivt.
Detta innebär:
• Uppmuntra små centrumbildningar i stadsdelarna.
• Uppmuntra lämpliga verksamheter och service inom och i
anslutning till alla stadsdelar.
• Nya bebyggelsegrupper i anslutning till befintliga stadsdelar med attraktivt cykelavstånd (max 20 minuters färdväg)
till centrum. Bebyggelse som ligger utanför denna zon ska
kunna motiveras med andra kvaliteter.
• Blandade bostadsformer i alla stadsdelar.
• Planera för stad ända ut i stadsgränsen. Stadens identitet och
kvaliteter ska synas även i de yttre delarna.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Den energi- och resurseffektiva staden

”Utgångspunkten för all fysisk
planering ska vara att bostäder,
arbetsplatser, service, och kultur
om möjligt ska lokaliseras så att
behovet av transport och biltrafik
minimeras”
Utdrag ur Klimatstrategin, antagen
av KF 2005
”Ny bebyggelse lokaliseras på ett
sätt som medger begränsning av
energikonsumtion och gärna där
anslutning till fjärrvärme bedöms
vara möjlig.”
Utdrag ur Kristianstads miljömål,
God bebyggd miljö, antagen av KF
2007

• Stadsbyggnadsstrukturen i Kristianstad ska bidra till att färre
kör bil inom staden, att mark nyttjas på för ändamålet bästa
sätt och att utsläpp inom staden minskar.
• Stadsutvecklingen inriktas därmed på att främja
Hushållning med mark
Energisnål stadsstruktur
Starka kollektivtrafikstråk
Väl utbyggt gång- och cykelvägnät
Möjlighet att ansluta nya områden till fjärrvärme

Principer för en energi- och resurseffektiv stad

tor har också en biologisk/teknisk funktion, genom att omhänderta och rena regnvatten samt fånga upp skadliga ämnen och
partiklar i luften.
Smart lokalisering
Nya bostäder och olika typer av verksamheter ska lokaliseras utmed eller som förlängningar av stadens framtida starka
kollektivtrafiktråk. I en stad som byggs utmed starka stråk
gynnas en kollektivtrafikförsörjning med hög turtäthet och god
tillgänglighet. Stadens invånare får ett attraktivt alternativ till
bilen och biltrafiken kan minska. Tydliga kollektivtrafikstråk
(buss och tåg) är viktigt och i det sammanhanget är angränsande cykel- och bilparkeringar och väl utbyggt gång- och cykelvägnät av största vikt.
För att minska utsläppen av skadliga ämnen från uppvärmning ska ny bebyggelse lokaliseras så att den effektivt kan försörjas med fjärrvärme. Vid planering av stadsdelar och kvarter
kan dessutom hänsyn till sol- och vindförhållanden minska
bebyggelsens uppvärmningsbehov.

Närhet
Stadens bostäder, verksamheter och service ska planeras så
att minskad biltrafik är möjlig. Det innebär att människor som
bor, studerar och arbetar ska ha så nära till vardagsservice och
andra aktiviteter att det är lätt och smidigt att förflytta sig till
fots, med cykel eller buss.
Effektivt marknyttjande
Genom god planering ska omotiverad utbredning och utglesning av staden. Då bebyggelsen inte sprids ut i onödan kan mer
av omkringliggande jordbruksmark samt natur- och kulturmiljövärden sparas. Dessutom utnyttjas befintliga väg- och ledningsnät på ett mer effektivt sätt.
Redan ianspråktagen mark ska i första hand effektiviseras
genom förtätningar, omvandlingar och kompletteringar. Sådana
förändringar ska ske på ett balanserat sätt så att trivsel, säkerhet
och miljömässiga faktorer inte går förlorade.
Naturområden och parker är en viktig del av stadsbyggnadsstrukturen. Gröna områden fyller flera funktioner; förskönar,
skapar trivsel, ger plats för lek, motion och rekreation. Gröny-
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Den vackra staden

• Stadens byggnader, gator, torg och parker ska utformas med
omsorg. Planer för ny bebyggelse ska utgöra de ramverk som
förmedlar Kristianstads värden för god bebyggd miljö.
• Ny bebyggelse ska utgöra intressanta avtryck av samtiden
och bidra till att komplettera och utveckla stadens historiska
platser. Stadens kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader ska skyddas mot förvanskning.
• Grönska och vatten ska få större tyngd vid utformning av
staden. Växter bidrar starkt till välmående, skönhet och trivsel. Grönskan ska även stödja och förstärka stadens gatunät
genom att vara en viktig del i planeringen av stadens trafikoch rörelsestråk.
• De värden som är viktiga för Kristianstad ska förmedlas vid
nybyggnation och i utformningen av stadens entréer.

Principer för en vacker stad
Skönhet och trivsel är avgörande faktorer för en stads attraktivitet. De offentliga platserna, d v s gator, torg och parker,
ska vara inbjudande att vistas i och röra sig genom, vare sig
rörelsen sker gående eller med cykel, buss eller bil. Vackra och
tilltalande gator, torg och parker bjuder in till att människor
stannar upp, tar sig till nya platser och är en bra grund för service, handel, kultur och god hälsa.
Att utemiljön utformas på ett attraktivt sätt har betydelse för
om människor använder sig av miljöerna. Möjlighet att få frisk
luft, att få röra på sig, se träd, blommor och buskar, upptäcka
fåglar, fjärilar och andra djur samt höra vind, fåglar och andra
naturljud är högt prioriterade önskemål hos äldre, liksom möjligheter att träffa andra människor.
Offentliga platser och miljöer i staden ska genom utformning
och innehåll främja ett deltagande i stadslivet och fungera som

arena för möten mellan människor. Det blir attraktivt inte bara
för de som bor eller arbetar i staden utan utgör även en turistattraktion i sig.  
Staden ska vara säker och trygg att röra sig genom även när
det är mörkt. Vandalism t ex inger en känsla av övergivenhet
och otrygghet och att ingen tar ansvar och bryr sig. Vackert
utformade miljöer blir mer frekvent använda och tillsammans
med en tät och funktionsblandad struktur ökar även den sociala
kontrollen och tryggheten.
Stadens entréer fyller en viktig funktion i att förmedla
stadens identitet. Det är viktigt att det första mötet med staden
utgörs av platser som representerar stadens värden. Det är alltså
av stor vikt att entréerna utformas på ett vackert och tilltalande
sätt.
Enligt plan- och bygglagen är estetiska värden ett allmänt
intresse som ska beaktas vid planering, byggande och förvaltning. Vad som är estetiskt tilltalande är en bedömning men
det går ofta att finna ett par komponenter som återkommer i
bedömningarna. T ex hur bebyggelsens färgsättning, storlek,
skala, material, fasadutformning och rumsbildningar ansluter till och samspelar med omgivande bebyggelse, och hur de
gestaltar funktionen. Estetik innefattar alla element i stadsmiljön; konst, markbeläggning, vatten, byggnader, planteringar,
belysning, armatur, möbler m m. Stadens identitet formas till
stora delar utifrån stadens utformning.

”Tätortsutveckling i goda kollektivtrafiklägen ska prioriteras”
Utdrag ur Klimatstrategin (transportplan), antagen av KF 2005
”Andelen äldre träd i offentliga
miljöer inom tätbebyggda områden
ska inte minska.”
Utdrag ur Kristianstads miljömål,
God bebyggd miljö, antagen av KF
2007

Värden viktiga för Kristianstad
Stadens gator, parker, torg och lekplatser ska vara omtyckta och
väl använda, en gemytlig småstadstrivsel är eftersträvansvärt.
Det innebär att stadens element och stadsrummet ska utvecklas med omsorg och varsamhet. Redan i planeringsstadiet ska
ramverket sättas för vilka estetiska och kulturhistoriska värden
som ska värnas, utvecklas eller tillföras. Detta ramverk sedan
ska följas i genomförandet och underhåll.
Kulturhistoria
Gamla byggda kulturmiljöer upplevs oftast som vackra och
trivsamma. De skapar en förståelse för samtiden och det som
varit. För att ny bebyggelse ska kunna bli ett intressant avtryck

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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av samtiden och komplettera och utveckla stadens historiska
platser, krävs att befintliga kulturvärden är kända. Kommunen
har en viktig roll när det gäller att verka för skapandet av god
bebyggelsemiljö. Det är kommunen som kan ställa krav på att
ny byggnation tillför något nytt och spännande till staden och
att kulturhistoriska miljöer inte förvanskas.
Vatten
Vattnet är ett för Kristianstad naturligt stadsbyggnadselement
och ska framhävas i utformningen. Staden ska vända sig mot
Helge å och Hammarsjön med dess omgivningar. Kanalerna
i stadsmiljön ska framhävas och göras tillgängliga. Naturum
med omgivningar ska fylla funktionen som ett av stadens torg.
Grönska
Likaså är grönska ett självklart stadsbyggnadselement. Parker,
planteringar och alléer är viktiga för upplevelsen av den vackra
staden. Grönska står för skönhet, hälsa och trivsel i bostads-,
handels- och verksamhetsområden.  
Grönska över lag är en dessutom en stor resurs vid planering
av stadens gatunät. Grönska ger en plats identitet, samtidigt
som den kan binda samman flera olika delar. Stadens parker
ska länkas samman för att underlätta för förflyttning mellan
parkerna och även dessa gröna stråk utgör viktiga element i
skapandet av den vackra staden.

Hur förmedlas värdena?
Vatten, grönska och kulturhistoriska aspekter förmedlas både i
den befintliga stadsstrukturen och i samband med förändringar.
Genom att tidigt i processen med att planlägga ett område diskutera och identifiera värden som är särskilt viktiga, kan beslut
tas om hur dessa ska framhävas. Planen utgör då ett ramverk
för de estetiska och historiska värden som är viktiga att beakta
vid olika typer av utbyggnad.
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Staden och vattenriket i symbios

• Staden och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ska
utvecklas tillsammans, sida vid sida. För att nå en långsiktigt
hållbar utveckling är det viktigt att den biologiska mångfalden bevaras då staden växer.
• Biosfärområde Kristianstads Vattenrike ska även fortsättningsvis vara en del av stadens identitet.
• Våtmarksområdet ska ha en mångfunktionell användning för
att området inte ska förbrukas, utan brukas på ett uthålligt
sätt.
• I gränsområdet mellan staden och Vattenriket finns möjlighet
att utveckla helt nya miljöer, både i våtmark och i stadsmiljö.

Principer för Kristianstad och Vattenriket i symbios
Våtmarksområdet som sträcker sig längs Helge å, rakt genom
staden är identitetsskapande för Kristianstad. Det är ett populärt besöksmål med stora biologiska och kulturhistoriska
värden. (Läs mer om Vattenriket i avsnittet ”Särskilda hänsyn”)
Längs Tivoliparkens strandpromenad flanerar barnfamiljer och
pensionärer, men även sportfiskare, kanotister och fågelskådare
attraheras av ån med omgivningar.
Människors tillgänglighet till Vattenriket ska utvecklas ytterligare. Detta kan ske genom utveckling av innehållet och de
aktiviteter som erbjuds besökare, men också genom att göra det
fysiskt lättare för besökare att ta sig till och runt i området.
De områden som avgränsats som riksintresse för naturvård
och som ingår som en del av det större Ramsarområde
Helgeån skall undantas från sådan exploatering som innebär
bl a utfyllnad och torrläggning. Detta medför inga hinder för
utvecklingen, utan de biologiska och rekreativa värdena kan
kombineras och komma både besökare och närboende till del.
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En gräns mellan stadens bebyggelse och Vattenriket behövs för
att reda ut anspråken och behoven. Denna gräns, spänningen
mellan två ”världar”, kan även bli en stor tillgång i form av
intressanta platsbildningar eller byggnader.
Mycket av Kristianstads attraktivitet utgörs av den nära kontakten mellan staden och naturen i Vattenriket. Stor potential
ligger i att dessa utvecklas i symbios, något som innebär:
• Möjligheter att bo i staden nära natur och vatten.
• Fritids- och rekreationsmöjligheter för stadsbon.
• Fler besökare till Vattenriket.
• Långväga besökare till Vattenriket kan lätt ta del av stadens
utbud av service, övernattning och kultur.
• Möjligheter att utveckla vattennära vackra allmänna platser
som kan fungera som viktiga offentliga mötesplatser, precis
som stadens övriga torg och parker.
• Vattenriket ses som ett landmärke, identitetsskapare, för hela
staden och kommunen.

stadsbyggnadsmålen ger riktlinjer för
Kristianstads utveckling
Kristianstad ska växa på ett hållbart och balanserat sätt utifrån riktlinjerna i de fem stadsbyggnadsmålen. Principskissen
på nästa sida illustrerar hur stadsbyggnadsmålen förmedlas i
stadens bebyggelsestruktur och därmed ligger till grund för de
förslag som presenteras i kommande kapitel.
Sammanfattningsvis ska Kristianstad fortsätta utvecklas
utifrån den historiska strukturen med en stark stadskärna och
bebyggelse utmed fyra ben. Ny bebyggelse ska tillkomma längs
med dessa ben, som även ska utgöra starka kollektivtrafikstråk. Staden ska bli tätare och mer funktionsblandad utan att
den sammantagna ytan av parker och öppna platser minskar.
Istället kan det vara lämpligt att växa på höjden i vissa centrala
lägen. På så sätt främjas en energi- och resurseffektiv bebyggelsestruktur där onödig stadsutbredning och intrång i det
omkringliggande landskapet undviks, samtidigt som det skapas
förutsättningar för effektiv kollektivtrafik mellan stadens målpunkter.
Det omgivande landskapet är av största vikt för upplevelsen
av staden och dess identitet. Det öppna landskapet når långt
in i stadsbebyggelsen och det är viktigt att tydliggöra skillnad
mellan bebyggda och oexploaterade områden.
Vattenriket är en stor tillgång för Kristianstad och genom stadens funktioner och platser ska vattnet framhävas, främst kring
kanalstråket och årummet, Helge å. Förutom vattnet är grönska
och kulturhistoriska värden viktiga element i strävan mot att
bygga och utforma Kristianstad som regionens vackraste stad.

Stadsbyggnadsmålen främjar ”God bebyggd miljö”
En viktig utgångspunkt för stadsbyggnadsmålen är miljömålet
”God bebyggd miljö” och dess delmål. Illustrationen på s 51
visar hur stadsbyggnadsmålen bidrar till att uppfylla miljömålet, som i sin tur är en del av strävan mot en hållbar utveckling.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Principskiss för hur stadsbyggnadsmålen förmedlas i stadens bebyggelsestruktur. Målen och principskissen
anger inriktningen för Kristianstads
framtida utveckling och ligger till grund
för de förslag som presenteras i kommande kapitel.
Illustrationen på sid 51 visar hur stadsbyggnadsmålen bidrar till att uppfylla
miljömålet ”God bebyggd miljö”
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DEN HÅLLBARA S TADEN - EN S TAD I BALAN S
• Gynna kollektivtrafiken

GOD BEBYGGD
MILJÖ:

• Säker gång- och cykeltrafik
• Varierat utbud av bostäder, arbeten, service
och kultur

• Kulturhistoriska värden ska respekteras, tillvaratas, utvecklas, skyddas och brukas ur ett
hållbarhetsperspektiv

Staden som regionalt centrum

• Verka som motor i utvecklingen av kollektivtrafik och gång- och cykelvägnät mellan staden
och omgivande orter och landsbygd.
• Varierat utbud av boende, service och kultur
p g a ökad funktionsblandning.

Butik

Skola

• Bra grund för ökat kollektivtrafikresande och
minskat bilberoende.

Den täta och blandade staden
• Hushållning med mark genom lokalisering av
nya bostäder, service, verksamheter och kultur
inom eller i anslutning till redan ianspråktagen
mark bidrar till starkare kollektivtrafikstråk.
Den energi- och resurseffektiva staden
• Bidrar till att det är attraktivt att gå och cykla.
• Attraktiva funktionsblandade stadsdelar för
boende, besökare och verksamma.
Den vackra staden

Staden och Vattenriket i symbios

• En utveckling av vattennära boende, rekreation
och besöksnäring i balans med Vattenrikets
naturvärden bidrar till ett unikt och varierat
utbud.

• Skapa goda tätortsnära rekreationsmöjligheter
• Äldre träd i offentliga miljöer inom tätbebyggda områden ska inte minska

• Skapa förutsättningar för resurssnåla transporter
• Erbjuda brett utbud av bostäder, arbete, service och kultur som ej är möjligt i alla kommunens orter.

• Värna och utveckla tätortsnära natur och
grönområden

• Stadens kulturhistoriska värden värnas ur ett
regionalt och kommunalt perspektiv eftersom
den även representerar och förmedlar hela
kommunens och regionens kulturhistoria.

• Erbjuda regionalt intressanta tätortsnära naturoch grönområden

• Kulturhistoriska platser och miljöer är viktiga
referenser för stadens befolkning och besökare. När stadens funktioner och befolkning
blandas måste kulturvärdena värnas, samtidigt skapas nya spännande sätt att använda
gamla byggnader och offentliga platser.

• Ökad integration mellan människor och
stadens funktioner bidrar till att den tätortnära grönskan används i högre grad och på
olika tider på dygnet. Det innebär att stor vikt
måste läggas på dessa områdes innehåll och
utveckling.

• Kulturhistoriska miljöer och förmågan att
bevara och samtidigt utveckla dess värden
är ett viktigt redskap när staden förtätas på
redan ianspråktagen mark. Ny byggnation kan
bidra till att framhäva och förtydliga värdena i
de gamla miljöerna.

• Genom att göra kollektivtrafik och väl utbyggt
gång- oh cykel vägnät lättillgängligt erbjuds
stadens invånare ett stort utbud av tätortsnära
natur- och grönområden.

• Stadens närmsta omgivning, de öppna och
glest bebyggda markena, ger staden en unik
prägel i regionen.

• När redan bebyggd mark tas i anspråk för förtätning läggs även stor vikt vid befintliga och
nya grönområdens kvalitet och omfattning.

• Bidrar till att särskilt framhäva de äldre miljöerna. Stadens grönska, bebyggelse och möblering är stora kulturhistoriska värdebärare och
förmedlare av kulturhistoria.

• Innebär att gammal vegetation vårdas men
även att ständig förnyelse pågår. En vacker
stad framhäver parker, planteringar och allér
som alla räknas som tätortnära rekreationsområden.

• Stadens utveckling i våtmarker är en viktig och
intressant kulturhistorisk aspekt som framhävs när staden och Vattenriket utvecklas i
symbios.

• Genom en balanserad utveckling mellan Vattenrikets våtmarker och staden framhävs och
utvecklas det största tätortsnära natur- och
rekreationsområdet för lång tid framöver.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad

51

Attraktivt boende

Staden som regionalt centrum

Butik

Skola

Den täta och blandade staden

Den energi- och resurseffektiva
staden

Staden ska växa utmed kollektivtrafikstråk för att
minska bilberoendet. Bilsnåla bostadsområden ska
eftersträvas i lämpliga centrumnära områden där
gång, cykel, kollektivtrafik och bilpool ska prioriteras.
Bostadsutbudet ska variera i form av flerbostadshus, villor och olika typer av markbostäder. Utbyggnaden i stadsdelarna bör ske med i första hand den
typ av bostäder som saknas eller som det råder brist
på.
Nyexploatering av bostäder bör ske i första hand
inom befintlig stadsstruktur på gångavstånd till service, rekreation och kollektivtrafik.
Nya bostäder ska inte ha mer än 300 m till närmaste
lokalpark. I bostadens närmiljö bör finnas plats för
lek, rekreation, vila och vacker grönska.
Nybyggnation bör anpassas till platsen vad gäller
påverkan vid schaktning, vattenavrinning, energibehov, utemiljöer m m samt val av sunda material och
konstruktiva tekniska lösningar.

Den vackra staden

Staden och Vattenriket i symbios
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attraktivt Att bo i kristianstad
Kristianstad har som centralort i Skåne Nordost dragningskraft
som leder till stor arbetsinpendling och en viss inflyttning.
Företag lockar arbetskraft och högskolan drar till sig studenter.
För att få dessa inpendlare att bosätta sig i Kristianstad och få
studenterna att stanna kvar efter utbildningen krävs attraktiva
bostäder av olika slag och för olika behov. Speciellt viktigt är
det att erbjuda centralt boende med gång/cykelavstånd till busseller järnvägsstation. Kristianstad behöver även komplettera
och öka sitt utbud av vatten- och naturnära boende.
Nybyggda bostäder är inte tillgängliga för alla, med tanke
på boendekostnaden, men sätter igång flyttkedjan som öppnar
möjligheter för flera att hitta ett passande boende. Det bör
finnas bredd i bostadsutbudet för att locka till inflyttning även
om valet av bostadsort är en mer komplex fråga. Andra faktorer
som är viktiga vid val av bostadsort är t ex arbete, skolutbud,
kultur- och föreningsliv samt eventuell personlig anknytning
till staden.

nya områden för bostäder
Kommunen har en vision om att staden ska växa till minst 40
000 invånare år 2025. (Idag bor ca 32 000 invånare i tätorten.)
Fler invånare behövs för att säkra tillgången till god service
och ge underlag för ökat företagande, handel, kulturutbud,
högskolan etc. Bostadsbyggandet har under flera år legat lågt
och måste nu mer än fördubblas för att bereda plats för nya
invånare. Under perioden fram till år 2025 bör det tillkomma
ca 5000 bostäder vilket betyder ca 300 bostäder per år.
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250 lgh,
tät/friliggande
låg bebyggelse

VINNÖ

NÄSBY

1000 lgh i
låga/högre
flerbostadshus

20 lgh i sammanbyggd
lägre bebyggelse

120 lgh i högre
flerbostadshus
140 lgh norr
Barbacka

180 lgh,
tät/friliggande
låg bebyggelse

HÄRLÖV

750 lgh i högre
flerbostadshus
VILAN

CENTRUM
150 lgh i högre
flerbostadshus

Bostäder, handel och lättare
verksamheter

340 lgh,
tät/friliggande
låg bebyggelse

Särskilt intressant möteszon
för natur- och bebyggelseutveckling
Verksamheter och/eller
bostäder

HAMMARSLUND
25 lgh

90 lgh,
tät/friliggande
låg bebyggelse

40 lgh,
tät/friliggande
låg bebyggelse

Bostäder

HAMMAR 80 lgh,
tät/friliggande
låg bebyggelse

35 lgh

ÖLLSJÖ

70 större
fastigheter á
2000 kvm

Nya områden för
bostäder
Förslaget rymmer 4140 nyplanerade
bostäder. Totalt ger det möjlighet att
tillsammans med idag redan planlagda
områden (se karta nästa sida) bygga ut
6140 bostäder.

140 lgh,
tät/friliggande
låg bebyggelse

200 lgh i höga/låga
flerbostadshus

30 lgh i låg och
tät bebyggelse

Förslagskarta

Antal nya bostäder
Centrum
380 lgh,
tät/friliggande
låg bebyggelse

VÄ - TALLDALEN
100 lgh i lägre
flerbostadshus/
marklgh

Hammar-Möllebacken

240

Norra Åsum

380

Näsby
NORRA
ÅSUM

1250

Skånes Viby - Hammarslund

400

Vä- Talldalen

210

Öllsjö

300

Summa
Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad

1360

4140

53

Planlagda bostäder
Antal bostäder i redan
planlagda områden
1. Hammar

60

2. Hammarslund

155

3. Kv Finland, Åland

100

4. Kv Östra kasern

180

5. Kv Stafvre

200

7. Kv Näsby 35:47

120

8. Kv Filaren

120

9. Norra Åsum

90

10. Talldalen

10

40

VINNÖ

65

13. Viaduktområdet

200

14. Österäng

500

NÄSBY
7

60

13 200 6

200

CENTRUM 65 12

Bostäder

Verksamheter och/eller
bostäder
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1

60 HAMMAR

120 8
155

ÖLLSJÖ

VÄ - TALLDALEN
10 10

80 5

100 3

HÄRLÖV

Särskilt intressant möteszon
för natur- och bebyggelseutveckling

500

180 4

2000

Bostäder, handel och lättare
verksamheter

120 11

20

120

12. Östermalms park

Summa antal lgh

niskor att hitta ett passande boende inom samma område. En
variation av bostäder i flerbostadshus, villor och marklägenheter inom stadsdelen underlättar kvarboende genom livets olika
skeden och bidrar till att sociala nätverk upprätthålls. Ett brett
bostadsutbud bör eftersträvas genom att varje stadsdel kompletteras med de bostadsalternativ som saknas idag.
En tät och blandad stadsdel med bostäder och verksamheter av varierande slag upplevs intressant och stimulerande att
vistas i, både som boende och besökare. En liten andel icke
störande arbetsplatser kan tillsammans med handel och boende
inom en stadsdel göra den mer levande dygnet runt.
I upplevelsen av ett bostadsområde är parker och grönstråk mycket viktiga eftersom de ger luft och perspektiv åt
den i övrigt täta och kompakta staden. Gröna ytor är viktiga
för att människor ska kunna röra sig och vistas i utemiljön i

80

6. Kv Söderberg

11. Tvedegård

Förslaget rymmer 4140 nyplanerade bostäder. Totalt ger det
möjlighet att tillsammans med idag redan planlagda områden
bygga ut 6140 bostäder.
Det finns många fördelar med en tät och blandad stad (se
avsnittet om ”Fem stadsbyggnadsmål”) Därför ska bostäder
i första hand tillkomma inom den redan utbyggda stadsstrukturen i anslutning till kollektivtrafikstråk och befintliga
stadsdelscentra. Fler bostäder och människor i dessa lägen ger
ett bättre underlag för att behålla/utöka befintlig service och
turtätheten för kollektivtrafiken.
Den blandade staden syftar på en blandning av både funktioner och människor. Målet är att förbättra den sociala
integrationen inom bostadsområdena i Kristianstad. Genom
att planera för olika typer av bostäder samt eftersträva olika
upplåtelseformer ges möjlighet för olika kategorier av män-

2

HAMMARSLUND

NORRA
ÅSUM
60

9

30
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VIBY

bostadsområdena. Inne i stenstaden är de små kvartersparkerna
extra betydelsefulla och bör skyddas från exploatering. De ger
andrum och extra plats för lek och rekreation för boende i flerbostadshus med små eller dåligt utnyttjade gårdar.

Bostadslokalisering inom befintlig stadsstruktur
Främsta skälet till att bygga inom befintlig stadsstruktur är
resurshushållning. En stor del av den tekniska infrastrukturen
som gator och VA-system finns utbyggd och har ofta en viss
överkapacitet. Ytterliggare bostäder kan förbättra utnyttjandet
av gjorda investeringar. Hushållningen med mark är viktig
och bostäder bör tillkomma inom redan exploaterade kvarter
genom omvandling av byggnader som tidigare haft ett annat
användningsområde. Möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet
bör vägas in vid lokalisering av ny bebyggelse.
Grönområden och parker har viktiga ekologiska funktioner i staden liksom en positiv inverkan på människors hälsa.
Hållbarhet innefattar både biologisk teknik, t ex lokalt omhändertagande av dagvatten och kompostering, samt folkhälsoaspekterna då människors välbefinnande främjas i gröna
omgivningar. Tekniska lösningar kan utformas vackert och
främja nyttjandet av bostadsnära parker. Vid exploatering bör
alternativ till hårdgörande av markytor prioriteras.
Täthet och närhet mellan funktioner i staden leder till minskat transportbehov och därför bör nya bostäder placeras nära
den service som finns utbyggd idag. Det gäller främst skolor,
handel i centrum och stadsdelscentra, kulturinstitutioner, vårdinrättningar och kollektivtrafik. Det optimala är att basutbudet
ska finnas inom gång- eller cykelavstånd från bostaden. Det
kräver bl a att gång- och cykelnäten är väl utbyggda och säkert
utformade. Kollektivtrafik inom rimligt gångavstånd är en
annan förutsättning.

UTFORMNING AV BOendemiljöer
Främja mångfald och integration
Förrutom att tillgodose efterfrågan syftar den föreslagna
bostadsutbyggnaden till att underlätta för ökad mångfald och
integration mellan olika befolkningsgrupper i bostadsom-

rådena. Mångfald syftar inte enbart på etniskt ursprung hos
befolkningen utan även på ålder, ekonomiska resurser, utbildningsnivå etc. En stadsdel med stor mångfald i befolkningssammansättningen är mer socialt robust, tål förändringar och är
tillåtande mot olikheter.
Stadens befolkning ser ut ungefär som i resten av landet vad
gäller åldersfördelning. Det innebär att Kristianstad också
har en stor andel 40-talister som är på väg att bli pensionärer.
Denna grupp människor är kapitalstarka, relativt friska och
lever ett aktivt liv även som pensionärer. 40-talisterna kommer
att ställa krav på bra boendemiljöer men inte som separata äldreboenden utan integrerat i staden nära till allt. Tillgänglighet
är ett nyckelord inte bara för denna grupp utan även för barn,
äldre och personer med funktionshinder. I bostadsområden kan
gemensamhetsanläggningar rymma t ex matsal för alla invånare.
I Kristianstad finns tre bostadsområden som har en högre
andel utlandsfödda invånare än resten av staden. Det är Gamlegården på Näsby, Österäng och Charlottesborg som uppfattas
som mindre integrerade är andra områden trots att andelen
svenskfödda är minst 60 % i alla tre områdena. På samma sätt
skulle man kunna peka ut andra områden i staden som saknar
mångfald då enbart svenskfödda bor där. Planeringen bör
gynna mångfald genom högre grad av blandning av upplåtelseformer och bostadstyper inom en stadsdel/kvarter.
Framgångsrik omvandling av vissa gårdar på Gamlegården och omgestaltning av hus och utemiljö på Österäng samt
ökad grad av självförvaltning har lett till bl a ökad integration, mindre vandalism och större trivsel. Idag anses Österäng
kunna erbjuda en mycket attraktiv boendemiljö.
Kommunen arbetar vidare med integrationen på Gamlegården som en del inom det statliga storstadsprojektet. Avtalet
mellan kommun och stat pekar ut vissa målområden att arbeta
vidare med. De delar som översiktplanen har möjlighet att
påverka är främst attraktiva och trygga stadsdelar samt till viss
del folkhälsa, demokrati och delaktighet.
Charlottesborg ägs av en bostadsrättsförening och därmed
har kommunen små möjligheter att påverka boendekvaliteterna.
Området har också sämre tillgång till grönområden och service
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VINNÖ
NÄSBY

HAMMAR
CENTRUM

Föreslagen
bostadsutbyggnad och
kollektivtrafik
Föreslaget stadsbussnät

HÄRLÖV

VILAN
HAMMARSLUND

ÖLLSJÖ

VIBY

Regionbuss med hållplatser
Buffert med 400m till stadsbuss
Buffert med 400m till hållplats
för regionbuss

VÄ - TALLDALEN

Bostäder
NORRA
ÅSUM

Bostäder, handel och lättare
verksamheter
Särskilt intressant möteszon
för natur- och bebyggelseutveckling
Verksamheter och/eller
bostäder
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än de övriga två p g a läget mellan stora vägar som utgör barriärer. Den planerade aktivitetsparken Härlövs backar kommer
att bidra till ökade rekreationsmöjligheter för invånarna om
Långebrogatan överbryggas med en säker gång-/cykelpassage.
Närservicen kommer att öka med en utbyggnad av handeln på
Härlöv som ska göras tillgänglig även för gående och cyklister.

Vacker miljö
Offentliga platser och miljöer i staden ska främja ett deltagande
i stadslivet och fungera som arena för olika möten mellan
människor, funktioner etc. Vackra och omsorgsfullt utformade
utemiljöer drar till sig alla slags människor. Det gäller även i
bostadskvarteren där den gemensamma gården/gatan fungerar
som arena för de boende i den dagliga kontakten. Ett attraktivt
boende syftar inte enbart på bostadens utformning utan är en
totalupplevelse av bostaden, kvarteret och staden.
Vid planering av framför allt bostadsområden och allmänna
platser måste krav på tillgänglighet förenas med vacker utformning. Alla befolkningsgrupper har rätt till en trygg och säker
boendemiljö liksom tillgång till de offentliga rummen i staden.
Tillgänglighet innefattar både den fysiska miljöns utformning
och den mentalt upplevda känslan av säkerhet och trygghet.
Parker eller gång- och cykelvägar som inte uppfyller kraven på
säkerhet och trygghet i utformningen är inte tillgängliga för
alla och kommer därför inte att till fullo användas.
Bostadsområden ska utformas med omsorg för att skapa
trivsel för de boende i den mindre skalan. Närmast bostaden
ska framför allt de grupper som har svårt att röra sig längre
sträckor, så som de äldre och de allra yngsta barnen, finna en
plats för upplevelser, avkoppling och aktivitet. Gårdsrum måste
planeras och formges med inlevelse och omtanke med fokus
på människan. Mötesplatser ökar den sociala tillhörigheten,
ger inspiration, avkoppling, skapar förväntningar och stärker
delaktigheten i bostadsområdet. Inflytande och möjlighet att
påverka sin närmiljö leder till mindre skadegörelse och bättre
hälsa hos de boende. En vacker och inspirerande boendemiljö
är också en friskfaktor.
En välskött park eller grönområde uppfattas som estetiskt
tilltalande förutom att de främjar folkhälsan. Bostäder i park-

liknande miljöer är mycket efterfrågade men exploateringen får
inte ta över grönområden eller andra parker i stadsmiljön. Nya
bostadsområden bör ha nära till befintlig grönska alternativt
kan nya parker anläggas vid exploatering.

bostäder i relation till vattenriket
De unika kvaliteter som finns i Vattenriket intill staden kan
bidra med en extra dimension i bostadsmiljön som saknas
i andra städer. I gränszonen mellan stad och våtmark finns
stora möjligheter att utforma spännande mötesplatser kring en
plats eller byggnad. Urvalet av dessa offentliga eller privata
mötesplatser bör ske med omsorg för att inte riskera att urholka
värdena i Vattenriket.
I dessa gränszoner kan finnas utrymme för byggnation och
boende som ett steg i utvecklingen mot ökad tillgänglighet
till Vattenriket. Det finns idag ett stort intresse för boende
med extraordinära kvaliteter, t ex vattennära eller bostäder i
natur/parkliknande omgivning. I Kristianstad finns möjligheter att tillskapa boendemiljöer som kan erbjuda det bästa
av två världar; natur- och vattennära boende som samtidigt är
centrumnära med allt vad det innebär av tillgång till service,
kollektivtrafik etc. Genom utveckling och förvaltning av dessa
kvaliteter kommer Kristianstad att kunna erbjuda unika boendemiljöer och en hållbar stadsutveckling.
Nya bostäder som tillkommer i gränslandet nära natur ska
utformas med stor omsorg för att lyfta fram dess kvaliteter.
Ett innovativt och naturnära boende nära centrum är en stark
utvecklingspotential för Kristianstad.
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