God service
Centrala staden ska ha ett brett utbud av kommersiell och offentlig service.

Staden som regionalt centrum

Basservice som nyttjas dagligen bör finnas i stadsdelarna. Befintliga stadsdelscentrum kan stärkas
genom bostadsutbyggnad i närheten och utökad kollektivtrafik.
Nya skolor bör placeras i anslutning till kollektivtrafikstråk och gång- och cykelvägnät.

Butik

Skola

Den täta och blandade staden

God tillgänglighet till service är speciellt viktigt för
personer med funktionshinder, unga och äldre invånare.

Den energi- och resurseffektiva
staden

Den vackra staden
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god service i hela staden
Kristianstad ska kunna erbjuda ett brett utbud av kommersiell
och offentlig service som tillgodoser efterfrågan hos stadens
och kommunens invånare. Centrala staden skiljer sig från
övriga stadsdelar då utbudet av både offentlig och kommersiell
service är stort och ligger samlat inom gång- eller cykelavstånd.
Centrala staden nås lättare med kollektivtrafik och har ett
betydligt större upptagningsområde än övriga stadsdelar.
För att Kristianstad ska kunna erbjuda goda boendemiljöer
måste en viss grad av service finnas i alla stadsdelar. Det är
extra viktigt för de befolkningsgrupper (barn, äldre, personer
med funktionshinder m fl) som har svårt att ta sig fram längre
sträckor. Den basservice som nyttjas dagligen och bör finnas
inom gång- och cykelavstånd från bostaden är skolor, barnomsorg, äldreomsorg och dagligvaruhandel. Om det sedan finns
underlag för den typ av service som nyttjas mer sällan, t ex
vårdcentral, post/bank, stadsdelsbibliotek och idrottsanläggning, är det ännu bättre. Goda kollektivtrafikförbindelser till
dessa funktioner i t ex centrum kan ibland ersätta viss service
i stadsdelarna. Däremot bör man undvika att skapa ett bilberoende för att kunna nyttja basservicen.
Region Skånes verksamhet syns främst i vårdcentralerna ute
i stadsdelarna och på CSK. Vårdcentralerna är idag sex stycken
och finns i centrala staden, på Näsby, Östermalm, Vilan, Björkhem och vid Vä centrum. Centralsjukhuset är viktigt för staden
liksom dess funktion som regionsjukhus i Skåne nordost.
Tillgängligheten till sjukhuset kommer att öka då alla busslinjer i framtiden stannar framför en ombyggd entré. (Läs mer i
avsnittet ”Infrastruktur”)
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VINNÖ
NÄSBY

CENTRUM
HAMMAR

HÄRLÖV

VILAN

SKEPPARSLÖV

HAMMARSLUND
ÖLLSJÖ

VIBY

Offentlig service idag
Kulturinstitutioner
Bibliotek
Idrottsplats

VÄ - TALLDALEN

Inomhusbassäng
NORRA
ÅSUM

Ishall
Sporthall
Tennishall
Sjukhus
Vårdcentral
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servicebehovet förändras
Genom förtätning och nyexploatering kommer andelen boende
i centrum att öka. Dessutom visar statistiken för Kristianstad
att allt fler barnfamiljer bor kvar i centrum i stället för att köpa
hus i mer perifera stadsdelar. Andelen boende med god tillgång
till ett brett serviceutbud ökar därmed men samtidigt krävs t ex
utökad barnomsorg och skolor i centrum.
Behovet av vård och omsorg om våra äldre blir allt viktigare
med tiden. Statistiken visar att efter år 2020 kommer andelen
äldre över 80 år att öka betydligt. Stadsdelarna behöver i många
fall kompletteras med lokaler (områdescentraler) att användas
som stöd och för sociala aktiviteter för äldre. Befintliga äldreboenden av vård- och omsorgskaraktär behöver kompletteras
med trygghetsboenden, d v s lägenheter för äldre med gemensam samlingslokal och värd/värdinnefunktion.
Om planeringen inte inkluderar skolverksamhetens behov
blir konsekvenserna försämrad kvalitet på verksamheten.
Ytterst kan det innebära tillfälliga lösningar med skolskjutsar
allt längre mellan bostad och skola, liksom sämre ekonomi.
Om inte trygghetsboenden och områdescentraler erbjuds i
tillräcklig omfattning riskerar kommunen att få ett onödigt

Näsby
1029

Härlöv
Vilan
439

Vä Öllsjö
1181

Kulltorp
Österäng
825 Hammar
Nosaby
521
Centrum
2036

Hedentorp
Åsum
502

stort behov av särskilt boende (vård- och omsorgsboende).
Detta försämrar livskvaliteten för den som inte behöver ett
sådant boende och blir mycket kostsamt för kommunen.
Levande stadsdelscentra med service nära boendet ökar
livskvaliteten, trivseln och engagemanget i det egna bostadsområdet.
Service inom gång-/cykelavstånd eller via kollektivtrafik
gynnar folkhälsan och minskar det totala transportbehovet.

lokalisering av service
Lokalisering av kommunal verksamhet är lättare att påverka än
service som styrs av kommersiella intressen. Både kommersiell
och offentlig service är dock beroende av samma befolkningsunderlag och de ligger ofta i anslutning till varandra. Skolor
bör finnas i närheten av övrig service för att planeringen av
gång- och cykelvägar ska underlättas. Trenden visar att allt fler
föräldrar skjutsar sina barn med bil till skolan i stället för att gå
eller cykla. En aktiv transport (gång eller cykling) är att föredra
ur flera aspekter. Dessutom bör all skolverksamhet integreras
i bebyggelsen för att minimera skadegörelse. Tillgängligheten
till skolgårdarna ökar och de kan med fördel användas för lek
även efter skoltid.
I stadsdelarna behövs viss täthet och blandning av funktioner.
Det är dock inte möjligt att eftersträva den verkligt mångfunktionella stadsmiljö som råder i stadskärnan, men inslag i en
boendemiljö som t ex serviceföretag, lättare verksamhet, skola,
fritidsanläggning och dagligvarubutik tillför mycket positivt.
För att främja serviceutbudet i stadsdelarna är det viktigt att
uppmuntra lämpliga verksamheter och serviceetableringar och
om möjligt planera för nya bebyggelsegrupper i anslutning till
befintliga stadsdelscentra.

Hammarslund
Skånes Viby
312

Andelen äldre ökar kraftigt. Kartan
visar antalet personer i åldern 55 - 65
idag i de olika stadsdelarna.
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VINNÖ

NÄSBY

CENTRUM
HAMMAR

HÄRLÖV

VILAN

HAMMARSLUND
ÖLLSJÖ

VIBY

Service och
kollektivtrafik
Service som berör unga och äldre bör
om möjligt lokaliseras nära busslinjer.
Föreslagna kollektivtrafiklinjer redovisade tillsammans med ett urval av dagens
kommunala service.

VÄ - TALLDALEN

Äldreboende
Kommunala grundskolor
Enskilda grundskolor
Gymnasieskolor

NORRA
ÅSUM

Fritidsgårdar
Föreslaget stadsbussnät
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Grön stad i Vattenriket
Inom staden ska grönskan i första hand vara till för
rekreation och för att skapa attraktiva bebyggelsemiljöer och livskvalité för människor.
Staden som regionalt centrum

Butik

Skola

Den täta och blandade staden

Den energi- och resurseffektiva
staden

Lokalpark bör finnas inom 200-300 m och stadsdelspark inom 500 m från bostaden.
Tillgång till större sammanhängande grönstrukturer
för längre promenader eller annan motion bör finnas
inom 500 m från bostaden. Hit räknas även naturområden och odlade områden som är tillräckligt tillgängliga och attraktiva för rekreation.
Mångfunktionalitet ska eftersträvas i så hög grad
som möjligt för grönytor och planteringar. T ex kan
tekniska grönytor även tillföra estetiska och rekreativa värden och bidra till artrikedom eller att planteringar för rekreation lokaliseras och utformas så
att de samtidigt bidrar till ett bra lokalklimat med
läskydd.

Den vackra staden

Till Kristianstads visuellt tillgängliga grönstruktur kan räknas
all grön mark inom staden; kommunala parkytor och planteringar såväl som privata trädgårdar, bostadsgårdar, skolgårdar,
begravningsplatser, koloniområden, vägimpediment m.m. Hit
måste också räknas hela det omgivande landskapet med åker
och öppen mark, skog och Vattenrikets våtmarkslandskap.
Den visuella tillgången på grönområden är inte den samma
som den faktiska tillgängligheten för allmänheten. Möjligheten
att beträda och nyttja grönstrukturen beror på många faktorer,
exempelvis vilken aktivitet det är frågan om och hur privat
ytan är. Ett bra exempel är en kyrkogård som kan vara en stor
tillgång för rofyllda promenader men som inte är tillgänglig
för lek. Det omgivande landskapet kring staden kan på kartan
se ut som en stor resurs men promenadmöjligheterna ute i det
storskaliga jordbrukslandskapet är mycket begränsade och i
våtmarkslandskapet är besökaren hänvisad till anlagda stigar
och spångar. Inom staden ska grönskan i första hand användas
för rekreation och för att skapa attraktiva bebyggelsemiljöer.
I landskapet utanför staden är situationen en annan, här måste
rekreationsintresset samsas med andra starka intressen som
naturvård och areella näringar.

Att kunna uppleva grönska i vardagen
Det är vetenskapligt belagt att upplevelse av grönska och natur
har en rad positiva hälsoeffekter som ökat mentalt välbefinnande, minskad stress och stärkt immunförsvar. Här är möjligheten att uppleva grönska inte bara i parker och naturområden
utan också vid bostaden och i stadsmiljön som helhet viktig

Staden och Vattenriket i symbios
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Att gå och cykla i stället för att köra bil
Grönstrukturen har också stor betydelse för hur attraktivt det
är att gå och cykla istället för att köra bil. Att öka andelen gångoch cykeltrafik är viktigt både ur folkhälsoperspektiv och för
att minska mängden biltrafik. Att gå och cykla mer i vardagen
kan räcka för att upprätthålla en tillräcklig grundkondition
och undvika att bli överviktig. Möjlighet till alternativa vägval
i gröna parkmiljöer är positivt, men trevliga gatumiljöer och
gång- och cykelstråk är väl så viktigt.

Naturvärden och biologisk mångfald
De naturvärden som diskuteras här har begränsats till grönskan
inom staden. Beskrivningar av naturvärden inom Vattenrikets våtmarker och andra naturmiljöer utanför staden finns i
avsnittet ”Särskilda hänsyn”. Ur naturvårdssynpunkt är stadens
grönska av litet intresse även om man kan träffa på sällsynta
och skyddsvärda livsmiljöer och arter även här. Främst handlar
det då om äldre kulturmiljöer som trädgårdar, alléer, parker
och kyrkogårdar med gamla och lite vildvuxna träd och annan
vegetation.

sköts på ett sätt som stämmer med platsens identitet. Väl skötta
naturmiljöer kan exempelvis vara mycket attraktivt i stadens
ytterområden medan typiska stadsträd och omsorgsfullt gestaltade planteringar är det som bäst stämmer överens med karaktären i en centrummiljö.
Kristianstad har många äldre kulturmiljöer i sin grönstruktur.
Viktiga kulturparker är Tivoliparken från början av 1800-talet
och naturområdena Björket och Udden från tiden kring 1900.
Bland moderna parker kan nämnas Parkstaden och Hjärtebacke
park från 1950-talet. Sommarstadens koloniområde är ett annat
exempel på stadens gröna kulturhistoria.
Vattenstrukturer av stort kulturhistoriskt värde är Östra
kanalen genom centrum med Bastionen och Utanverken, Östra
kanalen och Bastionen med anor från stadens grundläggning.
Det skarpa mötet mellan stadskärnan och våtmarkslandskapet
i väster är också av stort kulturhistoriskt värde som en påminnelse om de vattenområden och träskmarker som ursprungligen
omgav hela stadskärnan. Både kring kanalsystemet och i mötet
med våtmarkslandskapet finns en potential att lyfta fram och
öka de kulturella och estetiska värdena.

Tekniska funktioner

Artrikedom för ökade upplevelsevärden
Ett annat och betydligt viktigare motiv för att värna artrikedomen i staden är dess betydelse för att skapa upplevelserika
och omtyckta miljöer. Här handlar det inte främst om arter som
är sällsynta och skyddsvärda utan om sådana som bidrar till
skönhet, trivsel, mångfald och variation. Ett medvetet val av
blommor, träd och buskar lockar i sin tur till sig fåglar, fjärilar
och andra djur som berikar miljön. Att spara gamla träd och
att låta delar av vegetationen vara vildvuxen och ostörd gynnar
djurlivet, likaså att små gröna livsmiljöer av den här typen kan
fungera tillsammans i större strukturer.

Kulturella och estetiska värden
Grönskan är, om den används på ett medvetet sätt, lika användbar som arkitektur för att skapa rum, karaktärer, stämningar
och identitet i en stad. Precis som bebyggelse kan den också bli
ett negativt inslag i en byggd miljö om den inte utformas och

En stor andel av stadens grönytor har i första hand en teknisk
funktion. Till denna kategori kan räknas skyddsavstånd i form
av gräsremsor utmed vägar, bullervallar och fördröjningsytor för dagvatten. Kanalsystemet har en viktig funktion som
stommen i stadens dagvattenhantering. Tyvärr blir de tekniska
grönytorna ofta tråkiga och fula inslag i den byggda miljön.
Målsättningen måste vara att grönska med tekniska funktioner
även ska vara estetiskt tilltalande, kunna användas för rekreation och gynna artrikedomen.
Träd och buskar har också viktiga funktioner som vind- och
solskydd och kan användas för att skapa trivsamma utemiljöer
och för att minska behovet av uppvärmning och kyla i byggnader. I en blåsig stad som Kristianstad bör möjligheterna att
samordna rekreationsvärden med läplanteringar mot det öppna
jordbrukslandskapet utnyttjas mer. Ytterligare en positiv effekt
av grönområden i staden är att de fångar upp en del av de skadliga partiklar som trafiken släpper ut.

Fördjupad översiktsplan för kristianstad stad
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Gröna platser för spontana möten, lek
och idrott
Sammanhängande grönstruktur
Boende i Kristianstad kan anses ha god tillgång till tätortsnära
rekreationsområden. Inom 1-2 mil finns kustlandskapet i
sydöst, skogs- och sjölandskapet i norr och Nävlingeåsen i
väster. I direkt anslutning till staden finns Vattenrikets våtmarksmiljöer.
Tittar man på möjligheten till längre promenader eller
joggingturer på någon timme eller mer i nära anslutning till
bostaden är situationen delvis en annan, se kartbilden ”Sammanhängande grönstruktur”. Områdena innefattar större strukturer av kommunal parkmark, tätortsnära naturmark och odlad
mark som är tillräckligt tillgänglig och attraktiv för rekreation.
Många av områdena finns med i underlagsmaterialet ”SamFÄRLÖV
VINNÖ

Lingenäset
Näsby fält

Gamla
Nosabysjön

KRISTIANSTAD
Björket

Härlövs
ängar

VIBY
Ekenabben

KlackebackenPrickesten

Åsums
ängar

VÄ

NORRA
ÅSUM

Sammanhängande
grönstruktur

Åsums fure
Mosslunda
Åsumsfältet

Större sammanhängande grönstruktur för rekreation
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Hercules
Håslövs
ängar

manställning av värdefull tätortsnära skog i Kristianstads
kommun” från 2007.
För att ett bostadsområde ska anses ha god tillgång till större
sammanhängande grönstruktur för rekreation bör avståndet
inte vara längre än 500 m.
Stadsdelar med god tillgång:
• Vä och Öllsjö med ett generöst nätverk av kommunal parkmark och Klackabacken-Prickesten i väster.
• Norra Åsum med Åsums fure och Åsumfältet i söder.
• Näsby med Näsby fält och Lingenäset.
• Centrum med Tivoliparken och Härlövs ängar.
• Egna hem, Parkstaden, Kulltorp och Österäng med Björket,
ett generöst nätverk av parkområden på Österäng och promenadstråk inom det öppna landskapet i Gamla Nosabysjön.
• Hammarslund med Ekenabben.
• Viby med Håslövs ängar och Hercules i kombination med
småvägar i ett småskaligt och rofyllt odlingslandskap.
Stadsdelar med begränsad eller dålig tillgång:
• Östermalm och Lyckans höjd som har längre än 500 m till
Tivoliparken eller Björket.
• Möllebacken och Hammar (främst östra delen) som rymmer
för lite egen grönstruktur, delvis för att bebyggelsegrupperna
är för små, och där omgivningarna består av ett storskaligt
och trädfattigt jordbrukslandskap. Områdena vänder sig bäst
österut mot Gamla Nosabysjön och Björket.
• Hedentorp, Helgedal och Åsumtorp där områdena rymmer
för lite egen grönstruktur, delvis för att bebyggelsegrupperna
är för små, och där omgivningarna består av bullrande vägar,
industri och ett otillgängligt och trädfattigt jordbruks- och
våtmarkslandskap. Områdena vänder sig bäst söderut mot
Åsums fure och österut mot Åsums ängar.
Stadsdelar med mycket dålig tillgång:
• Charlottesborg och Odal som har stora brister i grönstrukturen inom de egna stadsdelarna och är helt kringgärdade av
störande vägtrafik, handel och industri. Områdena vänder sig
bäst norrut mot Härlövs ängar och Tivoliparken.
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Anlagda parker
Anlagda parker fungerar både som avkopplande gröna miljöer
och som mötesplatser för lek och andra aktiviteter. Socialt kan
allmänt tillgängliga parkytor inte ersättas av privata trädgårdar
och anläggningar, platser behöver finnas där människor från
alla befolkningsgrupper kan mötas spontant och på jämlika
villkor. Detta är viktigt inte minst för att minska ensamhet och
utanförskap och för att motverka fördomar och främlingsfientlighet.

VINNÖ

Indelningen i olika kategorier av parker bygger huvudsakligen
på ”Parkplan för Kristianstads tätort” och utredningen ”Framtidens lekplatser”. I dessa dokument finns också ytterligare
målsättningar och riktlinjer kring den kommunala parkmarkens
kvaliteter för avkoppling, lek och aktiviteter, tillgänglighet för
funktionshindrade, trygghetsaspekter m.m.

Tillhör bostadsområdet
men är allmänt tillgänglig
NÄSBY

Tillhör bostadsområdet
men är allmänt tillgänglig
CENTRUM
HAMMAR
HÄRLÖV

SKEPPARSLÖV

VILAN

Förslagskarta
HAMMARSLUND

ÖLLSJÖ

VIBY

Befintliga och föreslagna
stadsdelsparker
Stadsdelsparker
Förslag till utvecklad
stadsdelspark

VÄ - TALLDALEN
NORRA
ÅSUM

Stadspark
Ny aktivitetspark
500 m kring parkområde
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Stadspark
Tivoliparken är Kristianstads stadspark med ett utbud som kan
locka hela stadens befolkning och även besökare utifrån.
Stadsdelsparker
Stadsdelsparken bör finnas inom 500 m från bostaden, vara
medelstor, mångfunktionell och kunna locka hela stadsdelens
befolkning.
En områdeslekplats av hög kvalité ska finnas för barn mellan
0-15 år. Bollplan och pulkabacke ska finnas inom parken eller i
närheten.
Lokalparker
Lokalparken bör finnas inom 200-300 m från bostaden och
kunna fungera som bostadsnära grön mötesplats främst för
barn och äldre som inte orkar gå så långt. Lokalparken kan då
nås inom 5-10 min beroende på hur snabbt man går.
Lekplats är inget krav om barn från 7 år kan nå en lekplats
längre bort (inom 500 meter) på ett trafiksäkert sätt. Närlekplats för barn upp till 7 år förutsätts tillgodoses på den egna
fastigheten. Även om lekplats saknas bör spontan lek uppmuntras, exempelvis med lektåliga buskage och ytor för bollspel.
Andra gröna platser
I många fall kan bostadsgårdar till flerbostadshus ha sådana
kvaliteter att de uppfyller kraven på lokalpark eller stadsdelspark. Parkerna vid Gamlegården och Österäng är sådana
exempel. Viktigt att väga in är hur tillgänglig parken är för dem
som inte bor där.
För äldre barn kan skolgårdar med ytor för lek och aktiviteter
vara ett viktigt komplement till vanliga parkområden.
Ofta är det inte parker utan stadsdelscentrum eller motsvarande som är den viktigaste mötesplatsen för stadsdelen. Därför
är det angeläget att dessa platser ges gröna kvaliteter och gärna
parkytor så att de även kan fungera som lokalpark.

Tillgång till lokalparker och stadsdelsparker idag
Tillgången till lokalparker och stadsdelsparker har inventerats
och redovisas i ”Parkplan för Kristianstads tätort”. Parker med
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funktioner som stadsdelspark redovisas på kartbilden ”Befintliga och föreslagna stadsdelsparker”.
Många stadsdelar har utifrån ytor och avstånd god tillgång
till lokalparker och stadsdelsparker men större eller mindre
åtgärder behövs för att områdena ska uppnå kvalitetsmålen.
Charlottesborg och Odal är de stadsdelar som har störst brister.
Det handlar både om grönskans innehåll och utformning och
om höga bullernivåer från E22.
Sammantaget råder brist på allmänna grönytor i de centrala
stadsdelarna, men detta kan delvis kompenseras med promenadmöjligheter i en attraktiv kulturmiljö och med grönskande
gator och torg.

Förslag till utvecklad grönstruktur
Östra stadsdelarna
1) Nytt rekreationsstråk förbinder östra Hammar med grönstrukturen i väster.
2) Upplevelsevärdet och utbudet av alternativa promenadvägar
ökar genom att stigar skapas genom skogspartiet vid golfbanan.
3) Skogsplanteringen söder om Österäng får fortsätta att
utvecklas till riktig skog och till en naturlig fortsättning på
Björket. Delar av området behöver nyttjas som fördröjningsytor för dagvatten, en närmare studie bör göras för hur detta
på bästa sätt samordnas med och berikar rekreationsvärdet.
Anspråk finns också på att få anlägga en trafikövningsplats för
barn i den västra delen. Om det visar sig att ytan kan undvaras
kan södra delen på sikt vara intressant som mark för verksamheter.

Näsby
4) Vid exploatering för bostäder på Näsby fält bevaras en buffertzon av naturmark mot naturreservatet. Den oexploaterade
delen i mitten av området bibehålls som öppet strövområde.
5) Den planerade vägförbindelsen från Näsby till centrum
gestaltas med alléträd och andra planteringar och blir samtidigt
ett attraktivt gång- och cykelstråk.
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Centrala staden
6) Grönskan utmed kanalstråket görs mera estetiskt tilltalande
och vattenmiljön nyttjas bättre som ett positivt inslag i stadsbilden. Kanalen är en del av dagvattensystemet och planer finns
på att beskugga vattnet med träd och buskar för att hålla dem
rena från vattenväxter. De båda åtgärderna bör samordnas.
7) Den vildvuxna naturmiljön på Kanalön omvandlas till mera
tillgänglig och medvetet utformad parkmiljö. Utanverkens våtmarksområde görs mera tillgängligt för rekreation.
8) Kring Helge årum skapas ökad tillgänglighet och ökade
upplevelsevärden. Särskild vikt läggs vid det kulturhistoriskt
viktiga mötet mellan staden och våtmarkslandskapet.
9) En ny gång- och cykelbro kommer att byggas för att förbinda
centrum och Tivoliparken med ett ”Naturum” och även med
utvecklade rekreationsvärden inom det gamla deponiområdet
(se nästa punkt). Naturum kommer att innehålla utställningar,
café mm och bli en startpunkt för besökare till Kristianstads
Vattenrike.

Vilan-Charlottesborg
10) Tidigare soptippar omvandlas till aktivitetspark och rekreationsområde enligt det utvecklingsförslag för ”Härlövs backar

Helgedal-Åsumtorp-Norra Åsum
11) Ett sammanhängande rekreationsstråk skapas från Odal
och Charlottesborg i norr till Åsums fure och Åsumfältet i
söder som samtidigt binder ihop grönstrukturerna i Helgedal,
Åsumtorp och Norra Åsum med varandra.
Rekreationsmöjligheterna vid Helgedal förstärks med en ny
skogsplantering. Befintlig trädplantering norr om Slättängsvägen får fortsätta att utvecklas till rekreationsskog. Två nya
förbindelser skapas också från Åsumsvägen ut till gamla banvallen genom Åsums ängar för att möjliggöra fler alternativa
promenadstråk.
Mellan Åsumtorp och Norra Åsum blir stråket en del i det
nya bostadsområdets grönstruktur. Sträckningen behöver studeras djupare.
12) Vid exploatering för verksamheter i Åsums fure sparas den
västra delen till sist så att området kan nyttjas för rekreation så
länge som möjligt.

Hammarslund-Viby

Illustration av planerad omvandling
av soptipp till aktivitetspark enligt
förslaget ”Härlövs backar och Tivoli
ängar.
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och Tivoli ängar” som togs fram 2005. Den nyare och höga
delen väster om Härlövsängaleden kan enligt förslaget rymma
bland annat amfiteater, pulkabacke, banor för BMX, mountainbike och skateboard, utsiktsplatser och läplanteringar för
picknick och grillning. Den östra flacka delen kan nyttjas för
bollplaner, cirkusplats m.m. Områdena ansluter i norr och i
öster till miljön kring nya Naturum och till stigsystemet på
Härlövs ängar.
Området kan bli en mötesplats för hela staden och en tillgång
särskilt för stadsdelarna Charlottesborg och Odal som har dålig
tillgänglighet till rekreation. Handelsområdet på Vilan utgör
dock en barriär och situationen riskerar att förvärras genom
framtida ökad trafik och den nya förbifarten i den tidigare soptippens södra kant. Det är därför viktigt att satsningar görs på
det gröna förbindelsestråk som pekas ut från Charlottesborg så
att det blir tillräckligt trafiksäkert och inbjudande att nyttja.

13) Framkomlighet och vattenkontakt förbättras utmed befintligt gång- och cykelstråk vid Udden.
”Kristianstad växer
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14) Ekenabben och Håslövs ängar kopplas samman med en ny
strövstig utmed järnvägsspåret. Passager skapas över järnvägsspåret i lämpliga punkter för att öka tillgängligheten från
bebyggelsen i Viby och Hammarslund och skapa alternativa
promenadvägar. (Detta förutsätter att trafiken är begränsad till
enstaka godstrafiktransporter som idag). Läget för den sammanhängande strövstigen och passagerna över järnvägsspåret
behöver studeras djupare.

Vid Reningsverket
15) Reningsverket byggs ut med vassbäddar och dammar för
bättre reningseffekt. Samtidigt tillvaratas möjligheterna att med
vegetation och vattenytor skapa en bättre entré till staden och
göra området kring lägsta punkten mera inbjudande för besökare. Möjligheter finns att kombinera promenadslingor med
information kring de olika reningsstegen. Området kan också
få ett visst rekreationsvärde även om vissa luktproblem finns
och området närmast E22 har en bullernivå över 55 dBA.

Förbättringar vid nyexploatering
I samband med byggen av nya bostadsområden ska möjligheterna att rätta till brister i stadsdelens gemensamma parker
och sammanhängande grönstruktur tas tillvara. Möjligheter att
skapa rekreationsstråk i den nya bebyggelsens ytterkanter är
särskilt intressanta.
Exempel från Östra torn i Lund
Östra torn i Lund är ett bra exempel på hur man på ett enkelt
sätt skapat förutsättningar för en variationsrik grön zon mot
jordbrukslandskapet. I Hammar och i de flesta liknande stadsdelar i Kristianstad utgörs tätortsgränsen endast av villaträdgårdarnas egna träd och häckar. Helgedal är ett något bättre
exempel med ett smalt grönt stråk i kanten på bebyggelsen.
En zon med grönstruktur mellan bebyggelsen och jordbrukslandskapet kan ha många andra positiva effekter:
• Bidra till bra lokalklimat med läskydd.
• Skapa ett ur landskapsbildssynpunkt mera tilltalande möte
mellan bebyggelsen och odlingslandskapet.

• Utgöra en buffertzon mot jordbrukets gödsel- och bekämpningsmedel.
• Ge plats för hotade småbiotoper i odlingslandskapet.
• Så småningom utgöra ”ryggrad” för ytterligare bebyggelseutveckling, en uppväxt grönyta att docka ny bebyggelse till.

Exempel på avslutningar mot jordbruksmark

Östra torn i Lund

Grönska kring CRV
Centrala reningsverkets (CRV)
luktpåverkan på omgivningen har
utretts under hösten 2008. Där
anges vikten av att inte bara utföra
luktreducerande åtgärder på verket
utan även att sätta in verket i ett
”grönt” sammanhang bestående
av park, vassbäddar och polerdammar. Tillsammans kan detta öppna
gröna landskap forma och vara en
del av en vacker entré till staden.
Se illustration på s 69.
Läs mer i ”Västra Björkhemsområdet, utredning av luftkvalitet
kring Centrala reningsverket samt
förslag på effektivare markutnyttjande i området”, SWECO och Kristianstads kommun 2008-10-20.

Helgedal i Kristianstad

Hammar i Kristianstad
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