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1. INLEDNING
Arbetet med planering och utveckling i Kristianstads kommun baserar sig på viljan och ambitionen att
skapa en god bebyggd miljö och en hållbar stad utifrån såväl social och kulturell som ekologisk och
ekonomisk hållbarhet.
Kristianstads kommun är en så kallad klimatkommun och arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläpp
och få en effektivare energianvändning för att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan.
I den Fördjupade översiktsplanen för Kristianstad talas det mycket om den vackra staden. Ny bebyggelse
ska utgöra intressanta avtryck, grönska och vatten ska ha en mer framträdande roll i utformning av staden
och speciell omsorg ska läggas vid utformningen av 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
och såväl gaturum som bebyggelse ska därför vara väl genomtänkta i sin utformning och hålla en hög
kvalitet.

Bakgrund
Detta kvalitetsprogram upprättas i samband med utarbetandet av en detaljplan för Hammarshusområdet ett nytt bostads- och handelsområde med en ny entré till Kristianstad. Områdets exponerade läge och
kulturhistoriskt intressanta miljö i gränszonen mellan stad och land kräver en hög ambitionsnivå avseende
gestaltning och hållbarhet. Här finns möjlighet att utveckla och skapa nya värden i form av en bostadsoch handelsmiljö med väl gestaltad arkitektur och en hållbar och grön yttre miljö där skalan anpassas till
de människor som ska vistas där.

Syfte och mål
Kvalitetsprogrammets syfte är att beskriva en gemensam syn på området med hög miljöprofil i linje med
Kristianstad som klimatkommun, god arkitektonisk kvalitet och gestaltning av såväl bebyggelse som de
yttre miljöerna samt en socialt hållbar stadsdel med människan i centrum i enlighet med målen i den
Fördjupade översiktsplanen för Kristianstad.
Målet med programmet är att definiera riktlinjer som skapar ett attraktivt område som kan erbjuda
invånare och verksamma en hög livskvalitet. Stadsdelen ska utgöra en förebild vad gäller god bebyggd
miljö och uppfylla Kristianstads lokala miljömål.

Programmets funktion och status
Kvalitetsprogrammet uttrycker en gemensam ambition och kvalitetsnivå för områdets innehåll och
utförande som alla inblandade parter förbinder sig att garantera. Konkret innebär det att utifrån intentionerna och visionen med Hammarshusområdet definiera områdets principer för utformning och genomförande avseende arkitektur/ gestaltning, energianvändning, vattenhantering, grönytor och parker, gator/
platser/torg, markbehandling, avfallshantering, byggprocess och materialval, drift och underhåll.
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Kvalitetsprogrammet fungerar som ett underlag och komplement till detaljplanen och definierar den
kvalitetsnivå som krävs för byggande av såväl bostäder och handelslokaler som gator, gc-vägar, torg,
vatten- och grönområden. Kvalitetsprogrammet ska även fungera som underlag och ramverk för den
markanvisningstävling som kommunen ska genomföra inom det planerade bostadsområdet.
Kvalitetsprogrammet ska användas av exploatörer, projektörer, olika konsulter samt drift- och underhållsansvariga. Vid bebyggande eller försäljning av kommunal mark i området ska ramavtal, markupplåtelseavtal eller köpeavtal vara villkorade med uppfyllande av kvalitetsprogrammets krav och har då
status som civilrättsligt avtal mellan kommun och byggherrar. Vid eventuell försäljning av mark i senare
skede skall kvalitetsprogrammet följa med som bilaga till det nya köpeavtalet.

Läsanvisning
Varje kapitel eller ämnesområde inleds med en övergripande text där ambitionsnivån läggs fast. Idéer och
förslag som stödjer den nivån kan presenteras som önskvärda. I slutet av kapitel 3 finns en checklista med
de krav som ska genomsyra projektet och som i flera fall kommer att följas upp vid bygglovansökan/ tekniskt samråd (se sidan 29).
Om exploatören bygger enligt någon speciell certifiering (Miljöbyggnad, LEED, BREEAM eller
liknande) ska respektive krav följas om de är högre än kvalitetsprogrammets krav. Oavsett vilken
certifiering som används får kraven ej understiga Boverkets kravnivåer (BBR).

Överenskommen grundstandard
Inblandade aktörer och deras efterlevnad av kvalitetsprogrammet:

Sakfrågan

Krav

Ansvar

Tillämpning

Ambitioner, mål och riktlinjer ska beaktas i varje
beslut och styrande dokument

Programmets status

Varje enskild aktör har ansvar för att arbetet bedrivs
enligt kvalitetsprogrammet

Upphandling

Upphandlingsansvariga åtar sig att vid varje
upphandling ställa krav som överensstämmer med
kvalitetsprogrammet och sprida kännedom om
programmets innehåll till entreprenörer och
konsulter.

Kristianstads kommun
Exploatörer
Byggherrar
Kristianstads kommun
Exploatörer
Byggherrar
Kristianstads kommun
Exploatörer
Byggherrar

Arbetsgrupp
Kvalitetsprogrammet har tagits fram av Stadsbyggnadskontoret, C4 Teknik, Kommunledningskontoret
och Miljö- och hälsoskyddskontoret. Exploatören av handelsområdena C4 Shopping har underhand haft
möjlighet att lämna synpunkter. Vid kvalitetsprogrammets framtagande fanns inga exploatörer för
bostadsområdet varför de inte har haft möjlighet att lämna synpunkter.
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2. VISION AV OMRÅDET
Övergripande struktur
Planförslaget syftar till att dels komplettera stadsdelen Hammar med fler bostäder, ökat handelsutbud och
service, dels komplettera Kristianstad med volymhandel och ett köpcenter. Området ska dessutom inrymma en ny entré till Kristianstad med ny vägdragning för att avlasta Blekingevägen. Utöver detta ska en
god tillgänglighet för kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik finnas liksom möjligheter för rekreation
och kulturmiljöupplevelse.
Strukturen inom planområdet går från storskaliga handelshus utmed infartsleden/E22 via offentliga torg
och parkmiljöer till småskaliga och intima bostadsgårdar i de norra delarna som knyter väl an till befintlig
bebyggelse utmed Blekingevägen. Grönstrukturen ligger i de norra och centrala delarna av området med
god tillgänglighet för boende i Hammar. Den centrala områdesparken skiljer handelskvarteren och
bostadskvarteren åt och kan användas av både besökare och boende.
Storskaliga landskapselement som trädridåer och alléer, inspirerade av det omkringliggande jordbrukslandskapet samt Hammarshus trädklädda höjd, används vid gestaltningen av de yttre miljöerna och förankrar de nya handels- och bostadsområdena på platsen. Det är viktigt att strukturen upplevs som grön
med stora träd som ger karaktär till området.

Vy över planområdet med köpcentra i öster och volymhandel i väster. Illustration: Tengbom.
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Hållbara Hammar
Hållbarhetstänkandet ska genomsyra arbetet med hela området under såväl planerings- som genomförande- och driftsskedena. Miljöaspekten är den vanligaste då man talar om ekologisk hållbarhet men även
ekonomisk hållbarhet genom långsiktigt tänkande och resurshushållning kommer in här. Social hållbarhet
innebär att området ska vara stabilt ur ett mänskligt perspektiv. Invånare med skilda bakgrunder, inkomster, ålder, genus och intressen ska kunna hitta en trivsam boendemiljö och vara nöjda här.
Kulturell hållbarhet innebär att man tar tillvara de lokala kulturvärden (materiella och immateriella) som
finns och bygger vidare på den identiteten. De höga kulturvärden som gården Hammarshus bidrar med är
viktiga för att skapa en känsla av tillhörighet och trivsel i området. Gårdsmiljön ska värnas och på ett bra
sätt integreras i det nya området som växer fram runt om. Hammarshus med omland har en lång historisk
förankring på platsen. Att lyfta fram och tydliggöra detta i den nya miljön på olika sätt bidrar till en kulturell identitet och förankring i närområdet.
Området ska planeras långsiktigt med miljövänliga material, god gestaltning av såväl bebyggelsen (bostadshus, köpcentrum, parkeringsytor, gårdar etc.) som de offentliga miljöerna (parker, gator, torg/platser
etc.). Här ska finnas goda boendemiljöer vilket innebär ett brett utbud av bostäder, tillgång till rekreation,
kommunikationer, mötesplatser etc. Handelsområdet med köpcentrum ska anpassas till platsen och ta
hänsyn till lokala samt regionala förutsättningar där god tillgänglighet för främst kollektivtrafikresenärer
samt gång- och cykeltrafik är viktigt.
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3. KRAV PÅ BYGGNADER OCH UTEMILJÖER
ÖVERGRIPANDE KRAV OCH RIKTLINJER FÖR PLANOMRÅDET
Begreppen tillgänglighet och trygghet, miljömedvetenhet, skönhet och gestaltning, grönska samt
mötesplatser är utgångspunkt såväl som målsättning för utformningen av hela planområdet.

Arkitektur och gestaltning
Bebyggelsen inom planområdet ska präglas av en god arkitektonisk kvalitet och omsorg i gestaltningen
av helhet och detaljer. Entréläget ställer höga krav på en hög ambitionsnivå och en god gestaltning, i
enlighet med FÖP för Kristianstad.
Beprövade fasadmaterial som exempelvis tegel, trä, natursten, puts och glas ska ge karaktär till området.
Upplevelsen av trygghet ökar genom en känsla av tillhörighet när gestaltning utgår från den mänskliga
skalan.
Arkitekturen ska möjliggöra och stödja ekologisk och klimatsmart byggande. God vattenhantering och
bra energival som bidrar till att uppfylla klimatmålen ska genomsyra hela processen från byggnaders
placering, utformning och materialval till utförande, drift och underhåll.

Vegetation och planteringar
En av de viktigaste gestaltningsprinciperna är att området skall upplevas som grönt med många träd.
Området ska vara intressant och angenämt både för förbipasserande på E22, för de som ankommer med
bil och som gång- eller cykeltrafikanter. Beroende på hastighet etc uppfattas omgivningen i olika
detaljeringsgrad. Ett medvetet grepp om grönstruktur och växtval ger möjlighet att hantera både den stora
och den lilla skalan, hur området upplevs på avstånd såväl som från nära håll.
En mångfald träd av olika arter, anpassade för dagens och framtidens klimat säkrar området på sikt med
avseende på beskuggning vid värmeböljor, upptag/fördröjning av regn, upptag av CO2 samt partiklar mm
samtidigt som de bidrar till att öka den biologiska mångfalden. Variation av arter är intressant för att
skapa långsiktighet och en helhetsupplevelse över tid.

Dagvattenhantering
Kristianstads kommun har en antagen policy för lokalt omhändertagande av dagvatten som ska följas.
Den innebär att dagvattnet ska tas omhand i första hand i ett öppet system där vattnet synliggörs och
fördröjs i markytan. Underjordiska magasin är en lösning som bör undvikas.
Vattnet bör tas omhand där det landar, dvs direkt på mark där så är möjligt. En förutsättning är att ytan är
genomsläpplig på vissa delar eller att det finns planteringar där det finns utrymme att fördröja vattnet
innan det leds vidare till ytor avsedda att ta hand om dagvattnet. Olika markbeläggningar har olika grad
av genomsläpplighet och användningen av material som är helt täta ska minimeras. För att klara omhänSida 7 av 41

dertagandet av dagvatten inom planområdet krävs en kombination av åtgärder kopplade i sammanhängande system (öppna dammar och infiltrationsmagasin, biodiken, svackdiken etc). Det är viktigt att
lösningen blir funktionell med tanke på de komplicerade vattenförhållandena i området. Samråd med C4
Teknik skall ske när dagvattenlösningar tas fram.
Dagvattnet ska användas som ett gestaltande element i området (inom parker, bostadsgårdar, torg och
handelsområden). Fördröjningssystem ska utformas estetiskt tilltalande med vattenspeglar, porlande eller
rörligt vatten. Utformningen av dammar, diken och magasin ska vara anpassade så att de ser trevliga ut
både vid hög- och lågvatten.

Ett välgestaltat svackdike är en tillgång i utemiljön med eller utan vatten.

Dagvattenhantering med mycket växter.

UTFORMNING OCH GESTALTNING AV BOSTADSOMRÅDET
Bebyggelse
Placering, utseende, utformning och materialval
Byggnaderna bör placeras efter sol- och vindförhållanden för att skapa trevliga närmiljöer
och främja social interaktion. Bostäderna ska vara sunda, energisnåla och uppmuntra till en
hållbar livsstil med goda källsorteringsmöjligheter. De gemensamma bostadsgårdarna ska
förutom plats för rekreation och aktiviteter även rymma gemensam komposthantering och
gärna odlingsmöjligheter.
Bebyggelsens volymer och våningsantal varierar mellan 2-6 våningar. De högre byggnaderna placeras lämpligen i anslutning till handelskvarteren där de får stöd i de större volymerna. Även utmed parkstråk kan högre volymer placeras. Den lägre bebyggelsen ligger i
den västra delen, vid den nya lokalparken, för att möta upp den befintliga bebyggelsen.
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Då Blekingevägen genomgår en förändring från genomfartsgata till angöringsgata och
kollektivtrafikstråk kan ett nytt gestaltningsgrepp på gaturummet vara lämpligt. Bebyggelsen placeras så att det formas ett tydligt gaturum mot Blekingevägen och entrégatorna i
området och mer skyddade innergårdar och en lugnare trädgårdssida där innanför.
De högre bostadshusen placeras friare som solitära ”hus i park” i anslutning till parkstråket. Utemiljön utformas här med en flytande övergång mellan kvartersmark och allmän
platsmark.
Beprövade och gedigna fasadmaterial som exempelvis tegel, trä, natursten, puts och glas
ska ge karaktär till området.
Takmaterial i obehandlad koppar eller zink får inte användas pga risken för förorening av
dagvattnet. Tak får inte uppföras med reflekterande material.
Gestaltningen ska uppmuntra nytänkande inom arkitektur med inriktning mot ekologiskt
och klimatsmart byggande. Gestaltningen utgår från den mänskliga skalan.
Upplåtelseformer
Den nya bostadsbebyggelsen bör vara en blandning av radhus, parhus, kedjehus och
flerfamiljshus. Upplåtelseformerna bör variera med hyres-, bostads- och äganderätter.

Radhus eller kedjehus ska ligga utmed lokalgatan för att skapa ett tydligt gaturum.

Flerbostadshus bör ligga med långsidorna mot trafikerade gator för att skapa tysta innergårdar.
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Flerbostadshus upp till 6 våningar kan placeras mot parkstråket.

Exempel på 1-2 våningshus. Bostäderna bör vara moderna i formspråket och gärna ha en
ekologisk profil, t ex som minienergihus

Mark och utemiljö
Grönytefaktor
I avsikt att området ska upplevas som grönt och att dagvattenhanteringen klaras på ett bra
sätt, ska en grönytefaktor på 0,4 uppnås inom varje bostadskvarter. Grönytefaktorn beräknas enligt ett poängsystem där mycket vegetation, stora träd och genomsläppliga markytor
premieras. Gröna tak och vertikal grönska kan minska andelen grönyta på mark.
En nyckel för beräkning av grönytefaktorn har tagits fram (inom Miljöbyggprogram Syd)
och kommer att användas som underlag vid bygglovgivning. Byggherren ska bifoga markplaneringsritning och uträkning av grönytefaktorn till bygglovsansökan.
(Se vidare i bilaga s 37 om grönytefaktor.)
Bostadsgårdar
Bostadsgårdarna ska vara utformade för att främja möten och interaktion människor
emellan och samtidigt tillgodose/möjliggöra olika fritidsbehov för boende i alla åldrar.
Gårdarna ska till största delen vara bilfria och planerade med mycket grönska. Plats för
småbarnslek ska finnas, och lämpligen utformas så att såväl barn som föräldrar/vuxna trivs
att vistas där. Platserna bör vara planerade intill befolkade rörelsestråk med överblick från
omgivningen för att skapa trygghet. Även cykelparkering ska planeras in på lämpliga platser i anslutning till entréer.
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Gång och cykel
Eventuella gång- och cykelstråk inom bostadskvarteren ska utformas trygga och säkra. I
korsningspunkter med biltrafiken ska gående och cyklister prioriteras. Stråken ska ansluta
till omgivande områden och stora målpunkter.
Parkeringar
Parkeringar placeras i mindre grupper väl integrerade i området och utformas som garagelängor, carportar eller öppna parkeringsplatser. De bör vara inramade av växter eller plank,
dels för att inte dominera i miljön och dels för att bidra till tydliga gaturum och gårdsbildningar. Parkeringsplatserna utformas i möjligaste mån med genomsläppliga material och
vegetationsklädda ytor för hantering av dagvatten genom fördröjning och avledning.
Gaturum
Gaturummen inom bostadskvartet inramas av träd och växtlighet på kvartersmark. En
genomtänkt och medveten placering och utformning av bebyggelse, vegetation och
belysning bidrar till att skapa rumslighet och en intressant miljö.
Belysning
Belysningen inom området ska variera både i intensitet och genom olika typer av armaturer. Viktiga rörelsestråk, lekplatser och vistelseytor utomhus ska upplevas trygga att
vistas i. Belysning är ett sätt av flera att skapa en tryggare upplevelse. Andra delar av de
offentliga rummen belyses inte alls eller mycket sparsamt för att tillgodose djurlivets krav
på goda livsmiljöer.

UTFORMNING OCH GESTALTNING AV HANDELSKVARTEREN
Bebyggelse
Placering, utseende, utformning och materialval
Byggnadsvolymerna är storskaliga med möjlighet till handel i två plan. Därför behöver
utformningen ske med en medvetenhet om den mänskliga skalans betydelse och omsorg
om såväl detaljer som helhet. Byggnadsvolymerna ska varieras med förskjutningar i fasad
för att bryta upp långa monotona fasader. Även en variation av fasadmaterial och färger
bidrar till variation. Volymer och höjder kan användas vid utformningen av bebyggelsen
för att skapa en intressant gestaltning och accentuera entrépartier.
Beprövade och gedigna fasad- och takmaterial som exempelvis tegel, trä, natursten, puts
och glas ska ge karaktär åt området.
Taktäckning bör till viss del utgöras av vegetation som t ex sedum. Gröna tak bidrar till att
fördröja dagvattnet inom området, har en bullerdämpande och isolerande effekt på
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byggnaden och tar hand om luftföroreningar. Tak får inte uppföras med reflekterande
material. Material som zink eller koppar får inte heller användas.
Även gestaltning och placering av kundvagnshus etc ska ägnas omsorg. Kundvagnshusen
kan med fördel ha gröna tak.
Entréer
Byggnaderna ska ha flera entréer för att skapa liv och rörelse. Gallerian ska ha en entré
som riktar sig till befintliga Hammar; det nya bostadsområdet samt busshållplatsen vid
Blekingevägen. Denna entré ska ligga i anslutning till en bilfri torgmiljö och utformas med
en karaktär som tar hänsyn till fotgängarens och cyklistens villkor.
Entréerna mot parkeringsytorna kan ges en karaktär som spelar med det mer storskaliga
rummet som parkerings- och vägsystemet utgör.
Avskärmningar
Handelskvarteren ska inte uppvisa några ”baksidor”. Speciellt viktigt är detta mot infartsleden och mot bostadsområdet. Mot infartsleden är en hög kvalitet på gestaltning ett starkt
krav beroende på det exponerade skyltläget vid en av stadens entréer. För köpcentret och
stadsdelscentret gäller att inlastning ska ske bakom väl gestaltad fasad. Inlastning till
volymhandelskvarteren ska ske bakom väl gestaltade plank, häckar eller andra vegetationsridåer, alternativt bakom fasad. Även sophantering ska döljas bakom välgestaltade
avskärmningar.
Lastning ska ske miljömässigt effektivt för att minska buller och utsläpp till närmiljön.
Skyltning
Skyltning bör på ett estetiskt tilltalande sätt samordnas på fasadytor och fristående skyltar
ska undvikas. Endast två skyltpyloner tillåts inom hela planområdet. Byggherren ska ta
fram ett skyltprogram för att visa vilka ytor på byggnaderna som avsätts för skyltar och hur
skyltpylonerna ska se ut.
Mark och utemiljö
Grönytefaktor
Det övergripande syftet med grönytefaktor är dels att få in grönska på ett tydligt och
karaktärsskapande sätt i en annars hårdgjord miljö med parkeringsytor och storskaliga
byggnadsvolymer, dels att skapa förutsättningar för en bra och välfungerande dagvattenhantering.
Grönytefaktorn är fastlagd till 0,3 inom hela området med kvartersmark. Gröna tak och
vertikal grönska kan minska andelen grönyta på mark.
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En nyckel för beräkning av grönytefaktorn har tagits fram (inom Miljöbyggprogram Syd)
och kommer att användas som underlag vid bygglovgivning. Byggherren ska bifoga markplaneringsritning och uträkning av grönytefaktorn till bygglovsansökan.
(Se vidare i bilaga s 37 om grönytefaktor.)
Entrétorg
Entrétorget i norr, där handelskvarteret möter hållplatsen vid Blekingevägen och bostadsbebyggelsen, ska utformas som en mötesplats och gestaltas som en upplevelserik miljö
med inslag av grönska och om möjligt inslag av vatten. Utförandet ska visa omsorg om
detaljer och ge möjlighet till såväl vistelse och lugn som aktivitet. Belysningen på torget är
en viktig faktor för att bidra till trygghet och en attraktiv miljö. Torgets skala är viktig
liksom rörelserna runt det.
På entré- och torgytor/platsbildningar samt körbana närmast entréer ska markbeläggningen
utgöras av avvikande material för att uppmärksamma att många människor vistas och rör
sig där.
Gång och cykel
Det ska vara enkelt och tydligt att kunna ta sig till och inom handelsområdena för fotgängare och cyklister. Handelskvarteren utformas med gena, trygga och välgestaltade gångoch cykelvägar som ansluter till omgivande områden och stora målpunkter. Gående och
cyklister ska prioriteras i korsningspunkter med biltrafiken. Från entré ut till parkering
markeras gångstråk samt cykelstråk genom avvikande markbeläggning för att förtydliga
var dessa trafikanter kan röra sig över parkeringsytorna på ett säkert sätt. Det ska finnas
gott om plats för cykelparkeringar vid entréer till handel och vid entrétorget. För handelskvarteren ska antalet cykelplatser beräknas till 1 plats/100 m2 handelsyta.
Parkeringar
Parkeringsytorna ska ägnas särskild omsorg. Då det är många människors första möte med
handelskvarteren ska utemiljön vara väl gestaltad med grupper eller rader av lövträd och
buskar. Orienterbarheten och överblickbarheten ska samtidigt vara god och bidra till en
trafiksäker och trygg miljö.
Parkeringsplatserna utformas i möjligaste mån med genomsläppliga material och vegetationsklädda ytor för hantering av dagvatten genom fördröjning och avledning. Genom att
gestalta dessa ytor med trädplanteringar och annan vegetation skapas mervärden och en
grönare miljö som påverkar människors upplevelse av hela området. Vegetation kan även
bryta ner storskaliga områden och lätta upp stora hårdgjorda ytor.
Parkeringsytorna inom handelskvarteren ska brytas upp med grupper eller rader av större
träd och övrig vegetation samt perennplanteringar. Parkeringsytan ska innehålla minst 10
träd/100 parkeringsplatser. Exempelvis i form av dungar, alléer eller enkla trädrader. Det
skall finna en grupp om ca 20 träd med ett stamomfång på 30-35 cm (vid planteringsSida 13 av 41

tillfället) placerad på ett väl valt ställe där de ger god effekt och skapar karaktär, t ex vid
entréparti eller centralt placerad på parkeringsytan. Lösning på detta ska redovisas i markplaneringsritning.

Parkeringar kan gestaltas med mycket växter och med genomsläpplig markbeläggning.

Kollektivtrafik
För att medvetet ge goda förutsättningar för besökare till handelsområdet att välja
kollektivtrafik, bör information om bussavgångar finnas inne i köpcentrats entré.
Transporter och biltrafik
För att minimera konfliktsituationer i trafiksystemen bör transporter/varudistribution till
och från handeln styras i tid. Inlastning till handeln ska ske separat från besöksentréer.
Som bilist bör det vara enkelt och tydligt att ta sig till handelsområdet och parkeringarna.
Detta görs genom tydliga entréer in till parkeringarna från huvudvägnätet via cirkulationsplatser.
Belysning
Belysning inom området kan varieras i intensitet och vara en medvetet skapad del i gestaltningen och upplevelsen av området. Belysning och skyltbelysning bör tonas ned nattetid
för att minimera så kallad ljusförorening. Belysning får inte vara bländande mot omgivande bostadsbebyggelse eller ut mot E22 och infartsvägen.
Dagvatten
Dagvatten från parkeringsytor ska renas genom infiltration vid källan (helst via vegetationsyta) innan vidareledning till avdunstningsytor eller fördröjningsmagasin. Dagvatten
från lastzoner ska passera oljeavskiljare eller annan teknisk anläggning för att förhindra att
eventuellt oljespill når det allmänna dagvattensystemet.
Dagvattnet ska användas som ett gestaltande och estetiskt tilltalande element i området.
Fördröjningssystem ska utformas estetiskt tilltalande med vattenspeglar, porlande eller
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rörligt vatten. Utformningen av dammar, diken och magasin bör vara anpassad så att dessa
ser trevliga ut både vid hög- och lågvatten.
Det är viktigt att dagvattensystemen inom de olika delområdena är oberoende av varandra
och kan fungera var för sig. Kvarterens interna system bör kopplas på en övergripande
struktur som sedan leds ut till större dammar inom det kommunala dagvattensystemet.
Takmaterial i obehandlad koppar eller zink får inte användas på grund av risken för förorening av vattnet. Dagvatten kan även återanvändas i linje med målet att minimera uttaget
av grundvatten.

Rain Gardens vid torrtillfälle respektive regntillfälle i anslutning till parkering,( exempel från Portland).

Sakfrågan

Krav

Ansvar

Markbehandling

En markplaneringsritning och uträkning av grönytefaktor ska redovisas
till bygglovhandlingarna.
Ett skyltprogram ska tas fram för
hela handelsområdet som underlag
för bygglovshanteringen
Dagvattenutredning ska följas och
lösningar redovisas inför bygglov

Byggherrar

Skyltar

Dagvatten
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Byggherrar

Byggherrar
Granskning: bygglov och C4
Teknik

Allmän platsmark
Den allmänna platsmarken inom planområdet har en stor betydelse för hur planområdet kommer att upplevas och hänga samman. Rörelsestråk, målpunkter och samband är viktiga liksom vistelseytor och
platser. Gestaltningen av dessa miljöer har stor betydelse och för att titta närmare på möjlig utformning av
dessa ytor har konsultfirman Sydväst arkitektur och landskap anlitats för att ta fram idéförslag.

Förslag till gestaltningsgrepp av rum och kanter: ett böljande backlandskap skapas i öster, i kantzonen mot befintliga
och nya bostadsbebyggelsen flätas bebyggelsen samman med grönska och kring handelskvarteren skapas skarpa
kanter med växtridåer inspirerade av jordbrukslandskapets pilevallar och alléer.

Analys av publika (allmänna) stråk. Viktigt att aktivera och skapa händelser utmed dessa, där en händelse kan vara
aktiv som t ex ett utegym, en lekplats eller ett entrétorg eller passiv som t ex en vy ut över ett landskapsrum/park.

Sida 16 av 41

Nedan beskrivs de olika områdena mer detaljerat.

(C)

(A)

(F)

(B)

(D)
(G)

Översiktlig bild över de olika delområdena A-G.
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(E)

Lokalpark (A)
Lokalparken mellan befintligt bostadsområde och det nya utformas som en multifunktionell
yta för lek och vistelse samt dagvattenhantering. Inom parken hanteras dagvatten i en grund
damm och ytor som tillfälligtvis vid större regn kan översvämmas. Det kan även finnas
bollplan och lekytor samt lugnare delar för vistelse och avkoppling.

Lokalparken sett från nytt gång- och cykelstråk. Befintlig villabebyggelse till vänster i bild.
Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.

Lokalparken sett från nytt gång- och cykelstråk österut mot det nya bostadsområdet.
Illustration: Tengbom.
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Centralt parkrum (B)
Centralt i området placeras ett parkrum i anslutning till gång- och cykelstråket, strategiskt
placerad mellan låghusbebyggelsen och flerfamiljshusen, handelsområdet och Hammarshus. Här möts flera stråk, bland annat det centrala gång- och cykelstråket som ger puls till
en aktivitetsyta med t ex anlagda motionsstationer, utegym och vuxenlek, gräsytor för bollspel och lek, gång och cykelväg, sittmöjligheter och belysning. Utformningen av parken
kan hämta inspiration från flödet/rörelsepulsen och från kulturmiljön Hammarshus med
t ex träd i form av solitärer. Platsen ska upplevas som trygg under dygnets och årets olika
delar. Häckar avgränsar låghusbebyggelsen från parken. Grupper av träd i parkrummets
kanter och mellan flerfamiljshusen skapar en upplevd flätning mellan kvartersmark och
allmän platsmark.

Det centrala parkrummet mellan bostadskvarter, Hammarshus och handelskvarter,
upplevt från öster utmed gång- och cykelstråket. Illustration: Tengbom.

Vy över den centrala parken mellan den nya, lägre bebyggelsen och de högre
flerfamiljshusen. Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.

Sida 19 av 41

Exempel på utegym. i
Köpenhamn, Örestad.

Backlandskap (C)

Ett flackt, böljande gräslandskap ansluter till infartsleden mellan Blekingevägen, den
nya Hammarslundsrondellen och hjorthägnet. Här skapas en landskapsmiljö med hjälp av
terrängmodellering och dagvattendamm. Inspiration kan hämtas från Hammarshus höjd och
hjorthägn samt våtmarksmiljöerna kring Kristianstad. Genom området passerar gång- och
cykelväg i stråket mellan Hammarslund, handels- och bostadsområde till skolan i Hammar
eller in mot CSK och centrala Kristianstad.
Det är viktigt att utforma planteringar, belysning, slänter och siktstråk med avseende dels
på trygghet, genhet och rekreation. Här skapas utrymmen som lockar till lek med stigar
upp mellan kullarna för att komplettera rörelse- och rekreationsmöjligheterna.

Möjlig utformning av backlandskapet med kullar, vegetation, dagvattendamm och gång- och cykelstråk.
Illustration och foton: Sydväst arkitektur och landskap.
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Gång- och cykelstråk (D)
Centralt genom området läggs ett gång- och cykelstråk. Detta har flera funktioner; som
säker skolväg, transportväg mellan målpunkter så som busshållplats och handel, bostäder
och arbetsplatser samt rekreationsstråk för Hammarborna och besökare. Stråket görs både
gent och intressant. Med planteringar, belysning mm skapas en varierande och trygg miljö
för passage och vistelse. På vägen passerar gång- och cykelstråket olika aktivitetsytor och
parkrum vilket bidrar till variation och upplevelser.
Söder om Hammarshus placeras ett enklare gångstråk för att möjliggöra en rörelse runt i
området, t ex promenad och slinga för löpning.
Gång- och cykeltunnel under Infartsleden ska utformas gen och trygg med goda
siktförhållanden och belysning. I detta spelar släntutformning och linjedragning en stor
roll, liksom tunnelns bredd.

Vy över entréstråket som sammanbinder busshållplats vid Blekingevägen med köpcentrets nordliga
entré. Till höger ligger nya bostadskvarter. Illustration: Tengbom.

Gång- och cykelstråket från tunneln förbi handelskvarter och backlandskapet. Illustration: Tengbom.
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Busshållplats (E)
Området planeras för att möjliggöra god kollektivtrafikförsörjning med hög turtäthet och
centralt belägen hållplats med närhet till målpunkterna köpcentrum och bostadsområdet.
Hållplatsmiljön ska utformas trygg och säker med väderskydd. Rörelsestråk mellan
hållplats och målpunkterna ska utformas gena, trygga och bekväma med god tillgänglighet.
Stråket från busshållplatsen ner till torget vid köpcentrumets entré delas i tre delar, från
öster; promenadzonen, cykelbanan och planteringen. Promenadzonen består av generösa
gångytor med en möblerad zon i mitten med bänkar och skira, slanka och högt uppstammade träd med underplantering av marktäckare. Mellan cykelbanan och bostadsbebyggelsen i väster föreslås en plantering med blommande, mindre träd, buskar och robusta
perenner.

Planutsnitt samt sektion över entréstråk mellan busshållplats och handelskvarter. Illustration: Sydväst arkitektur
och landskap.

En modern hållplatsutformning och goda parkeringsmöjligheter för cyklister är viktigt i
området.
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Odling (F)
Ytan mellan de två volymhandelskvarteren skyddas från exploatering på grund av fornlämning. Området ska fortsättningsvis kunna användas för odling eller djurhållning, för att
synliggöra platsens långa tradition av att bruka marken.

I släppet mellan volymhandelskvarteren får odlingslandskapet leva kvar, vilket möjliggör en glimt in mot
Hammarshus. Bild: Tengbom.

Infartsleden (G)
Infartsleden utgör en viktig entré till staden och även till handelskvarteren söderifrån.
Gestaltningen av infartsleden och tillhörande cirkulationsplatser ska hålla en hög kvalitet.
Längs vägen gestaltas dagvattenhantering i öppna diken i kombination med planteringar.
Gestaltande element utgörs t ex av träd, grönska och vatten. Vägen gestaltas och utformas
för hastigheten 60 km/h. God framkomlighet för infartstrafik och kollektivtrafik prioriteras
vilket innebär att inga medlöpande på- eller avfarter tillåts. På sträckan finns enbart två
trafikplatser av samma skäl.
Inspiration till gestaltningen och växtmaterial kan t ex hämtas från vattenriket och närheten
till Hammarsjön, från det öppna jordbrukslandskapet och från kulturhistoriska miljön och
ädellövträdsskogen kring Hammarshus.
Sydväst arkitektur och landskap har tagit fram förslag till gestaltning: Gräs/buskar planteras i stora fält tvärs infartsleden för att skapa rytm och upplevelse. Trädridåer, vegetationsvolymer och alléer i kanter mot handelskvarteren definierar landskapsrummen medan
låga häckar skapar rum och kanter i den lilla skalan. Även kraftfulla trädridåer kan erbjuda
genomsikt och visuell koppling om träden stammas upp.

Sektion över infartsleden med ytor för plantering och dagvattenhantering gentemot handelskvarter och mot E22.
Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.
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Gestaltningskoncept för infartsleden.
Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.

Rytmik skapas längs infartsleden med olika gräs.
Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.
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Överst: Exempel på konstnärlig och
effektskapande belysning.
Nederst: Exempel på gräs.

Förslag till gestaltning utmed infartsleden öster om Hammarslundsvägen.
Illustration: Sydväst arkitektur och landskap.

Exempel på låg häck och
uppstammade träd.

Exempel på stark trädrad.

Rondell vid infart till handelskvarter. Dagvattendammar synliggörs och
används som gestaltande element. Illustration: Tengbom.
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Exempel på olika gräs och buskar.

Mittremsor, refuger och rondeller
kan t ex utformas tilltalande med
vegetation och naturmaterial (WSP).

Energi och resursanvändning
Materialval
Vid materialval och dess energiberäkningar bör hela livscykelperspektivet beaktas, dvs från
energiåtgången vid materialtillverkningen via driftsperioden och slutligen nedmontering
och återvinning/återanvändning av materialet.

Sakfrågan
Miljövärdering av
material

Krav
Följande material ska
undvikas: Koppar, zink,
belysningsarmatur med
kvicksilver, isolering med
flamskyddsmedel, plaster
med kadmium och
ftalater

Ansvar
Kristianstads kommun,
Byggherrar

Energiförbrukning
Bostadskvarter
Genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) ska max vara 0,3. Byggnader ska
utformas så att taklutning och takorientering blir användbar för solfångare och solceller.
Vid omhändertagande av dagvatten bör systemen utformas för att minimera pumpning och
den energiförbrukning som krävs för det.
Värmeväxling av avloppsvatten i flerbostadshus bör övervägas.
Handelskvarter
Genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) ska max vara 0,5.
Utformningen av byggnader ska möjliggöra olika åtgärder för att minska andelen köpt
energi. Sådana åtgärder på byggnader kan vara solceller och solskydd som bör planeras in
som en del i utformningen. Även så kallade gröna väggar kan användas, t ex för att minska
solinstrålning.
För uppvärmning och kylning ska ett miljövänligt system användas med möjlighet att återvinna värme/kyla. Frånluftsvärmepumpar ger möjlighet att ta tillvara överskottsvärme för
varmvattenproduktion. Frikyla förordas framför traditionella kylsystem.
Ventilationssystemet bör vara behovsstyrt avseende halten av koldioxid.
Varje butikslokal ska förses med individuell mätning av elförbrukning samt kall- och varmvattenkonsumtion för att uppmuntra till energibesparing och resurshushållning. LED-lampor eller energimässigt likvärdig belysningsteknik ska användas.
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Yttre miljöer
Belysningen inom området ska variera både i intensitet och genom olika typer av armaturer. Belysning från handelslokaler, skyltar eller lyktstolpar vid parkeringsytor får inte vara
störande för boende i närområdet. Skyltbelysning bör kunna dimmas ner nattetid, både
utomhus och inomhus, dels i avsikt att spara energi, dels för att minska ljusförorening.
Energieffektiv belysning som LED-lampor eller energimässigt likvärdig eller bättre
belysningsteknik ska användas.
Vid omhändertagande av dagvatten bör systemen utformas för att minimera pumpning och
den energiförbrukning som krävs för det.
Vattenförbrukning
Individuell mätning av vattenförbrukningen för handelslokalerna och i flerbostadshus stimulerar till sparsamhet. Förbrukningen av rent dricksvatten bör begränsas. Möjligheten att
använda gråvatten och dagvatten, i t ex toalettsystem, ska utredas av exploatören.
Återvinning
Kristianstads kommun har infört källsortering vilket ska appliceras inom planområdet. Den
nya bostadsdelen kommer att hänvisas till befintlig återvinningsstation vid Åängavägen i
Hammar.
En återvinningsstation för allmänhetens förpackningar och tidningar ska finnas inom handelskvarteret med dagligvaror. Verksamheterna ska uppföra egna avfallsstationer inom
respektive kvarter, förslagsvis intill lastzonerna för att möjliggöra åtkomst för renhållningens bilar. Samråd med renhållningen ska ske vid utformning och placering av avfallsstationer.
Ett system för sortering av sopor bör finnas som även stimulerar kunder att sortera sitt
avfall.

Sakfrågan

Krav

Ansvar

Energianvändningen för hela
byggnaden

Energibehovet för köpt energi
(bostäder och handelslokaler)får
uppgå till högst 70 kWh/m2/år.
Värmekoefficienten (Um) ska
vara max 0,3 för bostäder och
max 0,5 för handelsbyggnader.
Bostäder ska provtryckas i byggfas för att kontrollera täthet.
(max 0,4 l/s/m2 vid +/- 50 pascal)
Individuell mätning och
debitering ska kunna ske separat
per uthyrd lokal och lägenhet

Byggherrar
Granskning: Bygglov

Energiförbrukning för
elanvändning samt kall- och
varmvattenförbrukning
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Byggherrar
Driftsansvarig

Byggprocessen
Under byggtiden ska eventuella olägenheter för omgivningen minimeras. Det gäller
framför allt transporter med tung trafik som ska undvikas intill bostadsområden.
Under byggtiden gäller Naturvårdsverkets riktlinjer för buller.
Avfall under byggtiden ska sorteras och återvinnas/destrueras enligt gällande lagstiftning,
Avfallsförordningen, och kommunens lokala avfallsplan. Miljö- och hälsoskyddskontoret
har tillsynsansvar.

Drift och underhåll
Den löpande driften och underhållet inom planområdet ska präglas av långsiktighet och
miljötänkande. Maskiner, material och förbrukningsvaror ska väljas med omsorg om
miljön och utifrån den omgivningspåverkan som blir följden vid återkommande underhåll.
Fläktar och ventilationssystem ska kontrolleras och åtgärdas regelbundet.

Sakfrågan

Krav

Ansvar

Transporter till byggplatsen för
handelskvarter
Avfall under byggtiden

Transporter ska ske via E22/nya
infarten, ej via Blekingevägen
Avfall ska tas omhand och
sorteras/återvinnas i enlighet
med Avfallsförordningen och
Kristianstad kommuns
avfallsplan

Kristianstads kommun
Byggherrar
Kristianstads kommun
Byggherrar
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SAMMANFATTANDE KRAV I PUNKTFORM (KVARTERSMARK)
Vissa av nedanstående krav kommer att tas med i avtal vid markförsäljning. Andra punkter följs
upp i samband med bygglovhantering/ tekniskt samråd m m och ska bland annat redovisas på
markplaneringsritning och bygglovhandlingar.
Observera att hela kvalitets- och gestaltningsprogrammet gäller och ska följas vid planens
genomförande.

Byggnader
Generella krav inom hela området
-

Bebyggelsen ska hålla en god arkitektonisk kvalitet

-

Gestaltning och arkitektur ska visa omsorg om detaljer och helhet

-

Gestaltning och arkitektur ska utgå från den mänskliga skalan

-

Gestaltning och arkitektur ska möjliggöra ekologiskt och klimatsmart byggande

-

Byggnader ska vara sunda och energisnåla

-

Takmaterial i obehandlad koppar och zink tillåts ej. Inte heller reflekterande material.

Bostadskvarter
-

Bostadsbebyggelsen placeras för att forma tydliga gaturum och skyddade
gårds/trädgårdssidor

-

Högre bostadshus utformas och placeras som ”hus i park”

-

Bostadsbebyggelsen ska innehålla en variation av parhus, radhus, kedjehus och
flerfamiljshus. Upplåtelseformerna ska varieras med hyresrätter, bostadsrätter och
äganderätter.

-

Beprövade och gedigna fasad- och takmaterial, som t ex tegel, trä, natursten, puts och
glas, ska ge karaktär åt området.

Handelskvarter
-

Variera långa fasader (>80 meter) i handelskvarteren med förskjutningar i djupled på
mellan 2-5 meter eller genom byte av fasadmaterial var 20-50 meter. Entrépartier
markeras t ex med förändring i höjdled.

-

Gestaltning och placering av kundvagnsgarage och väderskyddade cykelparkeringar ska
passa med helhetsutformningen av miljön.
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-

Köpcentret ska ha minst en entré mot torget

-

Beprövade och gedigna fasad- och takmaterial, som t ex tegel, trä, natursten, puts och
glas, ska ge karaktär åt området.

-

Inlastning och sophantering samordnas och avskärmas med plank, häckar eller annan
vegetation alternativt inom byggnaden.

-

För köpcentret och stadsdelsservicen gäller att inlastning och sophantering ske innanför
fasad.

-

Skyltning samordnas på estetiskt tilltalande sätt på fasadytor. Fristående reklamskyltar
tillåts ej (med undantag av nedanstående pyloner)

-

Ett skyltprogram för hela handelsområdet ska tas fram av byggherren.

-

Endast två skyltpyloner tillåts inom hela planområdet.

Markplanering, dagvattenhantering, plantering
Generella krav inom hela området
-

Hela områdets byggda och anlagda miljö ska hålla en god arkitektonisk kvalitet

-

Träd ska ge karaktär åt området

-

Dagvatten hanteras i öppna system och som ett gestaltande element

-

Gående och cyklister ska prioriteras i korsningspunkter med biltrafik

-

Gaturum ska inramas med träd och växtlighet

-

Belysning i området ska bidra till säkra och trygga miljöer

-

Belysning från lyktstolpar, trafik och skyltning får ej vara bländande mot omgivande
bostadsbebyggelse.

Bostadskvarter
-

Bostadsgårdar ska innehålla lek och rekreationsmöjligheter vilket kan samordnas flera
gårdar emellan. Möjlighet bör finnas för komposthantering och odling.

-

Bostadsgårdar ska om möjligt vara bilfria och innehålla mycket grönska

-

Grönytefaktorn 0,4 gäller inom bostadsområdet

-

Parkeringar inom bostadskvarter placeras i mindre grupper, inramade av växter eller
plank väl avskilda från rekreationsytor.
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-

Parkeringsplatser inom bostadskvarter utformas i möjligaste mån med genomsläppliga
material och vegetationsklädda ytor.

Handelskvarter
-

Grönytefaktorn 0,3 gäller inom handelsområdet

-

Torgyta ska utformas som mötesplats med inslag av grönska och om möjligt inslag av
vatten

-

På entré- och torgytor/platsbildningar samt körbana närmast entréer ska markbeläggningen utgöras av olika/avvikande material för att uppmärksamma att många människor
vistas och rör sig och där.

-

Cykelparkeringar (gärna väderskyddade) ska finnas vid torg och entréer till handel. För
köpcenter, volymhandel och dagligvaruhandel ska1 cykelplats/100 m2 handelsyta finnas.

-

Parkeringsytor ska innehålla ca 10 träd/ 100 parkeringsplatser. Exempelvis i form av
dungar, alléer och enkla trädrader. En av dessa grupper ska innehålla ca 20 träd och vara
placerad där det ger god effekt och skapar karaktär, t ex vid entréparti eller centralt placerad på parkeringsytan. Träden i denna grupp ska ha ett stamomfång på 30-35cm (vid
planteringstillfället) mätt 1 meter upp. Intill ska även finnas sittplats- och vistelsemöjligheter.

-

Parkeringsplatserna inom handelskvarter utformas i möjligaste mån med genomsläppliga
material och vegetationsklädda ytor.

-

Handelsområdet ska uppföra egna sopstationer inom resp kvarter, förslagsvis intill lastzonerna för att möjliggöra åtkomst för renhållningen

-

Återvinningsstation för allmänheten ska finnas inom handelskvarter med dagligvaror

Energi- och resursanvändning
Generella krav inom hela området
-

Individuell mätning av energiförbrukning och vattenförbrukning ska vara möjlig per
uthyrd lokal/lägenhet.

-

Utredning om dygnsanpassning av belysning i utemiljö ska göras

-

Utformningen av byggnader ( t ex orientering och solavskärmning) ska möjliggöra olika
åtgärder/insatser för att minska andelen köpt energi.

-

Byggnaderna ska om möjligt utformas så att taklutning och takorientering blir användbar
för solfångare och solceller.

Sida 31 av 41

Bostadskvarter
-

Genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) ska vara max 0,3.

-

Energibehovet för köpt energi får uppgå till högst 70 kWh/m2/år, vid elvärme som
uppvärmningskälla högst 45 kWh/m2/år

-

En lägenhet/bostadshus per kvarter/grupp ska provtryckas för att kontrollera täthet, max
0,4 l/s/m2 vid ett tryck på +/- 50 pascal ska uppnås

Handelskvarter
-

Genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten (Um) ska vara max 0,5.

-

Energibehovet för köpt energi får uppgå till högst 70 kWh/m2/år, vid elvärme som
uppvärmningskälla högst 45 kWh/m2/år

-

Miljövänligt system för uppvärmning och kylning ska användas med möjlighet att återvinna värme/kyla.

-

Frikyla förordas framför traditionella kylaggregat.
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5. BILAGOR
HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Lokalt miljöarbete
Arbetet med planering och utveckling i Kristianstads kommun baserar sig på viljan och ambitionen att
skapa en god bebyggd miljö och en hållbar stad utifrån såväl social och kulturell som ekologisk och
ekonomisk hållbarhet.
Kristianstads kommun är en så kallad klimatkommun och arbetar aktivt med att minska koldioxidutsläpp
och få en effektivare energianvändning för att nå miljömålet begränsad klimatpåverkan.

Övergripande riktlinjer
I ett flertal rapporter och skrifter (samt lagstiftning) från regionala och statliga instanser/myndigheter
beskrivs planeringsförutsättningar, visionerna och målsättningarna närmare. Nedan ges några exempel
med relevans för aktuellt planeringsområde Hammarshus.
Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för
miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet
finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.
Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen.
Miljökvalitetsmålen ligger till grund för hur samhället ska utvecklas och ska alltid beaktas vid fysisk
planering. Det mål som har störst relevans i detta fallet är målet om en god bebyggd miljö. Länsstyrelsen
har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö preciseras så att med målet avses att:
•

•

•

•
•

en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering av byggnader,
anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig
bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart utformade,
städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är planerade utifrån ett
sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade
frågor,
infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning
är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering samt att lokalisering och utformning
av infrastrukturen är anpassad till människors behov, för att minska resurs- och energianvändning
samt klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och
säkerhet,
kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och att det finns
attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar,
det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med god kvalitet och
tillgänglighet,
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•
•
•
•

•

det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas,
den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och
trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur,
människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter
eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker,
användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt,
resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att främst förnybara
energikällor används, och
avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som
möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen, och
i oktober 2012 fastställdes ett nytt åtgärdsprogram; Skånska åtgärder för miljömålen, för perioden
2012-2016. Följande fem utmaningar anses vara särskilt viktiga för miljöarbetet i Skåne:
•
•
•
•
•

Hållbara transporter
Hänsyn till hav, sjöar och vattendrag
Hushållning med mark- och vattenresurser
Skydd av natur- och kulturvärden
Hållbar konsumtion

Några av de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet är följande:
•
•

•

Ny bostads-, verksamhets- och handelsutbyggnad i Skåne stärker kollektivtrafikutveckligen och
genererar inte ny personbils- och godstrafik.
Cykel- och gångtrafik prioriteras och främjas genom nybyggnad och utbyggnad av gång- och
cykelvägar, fysiska åtgärder som förbättrar och trafiksäkrar gång- och cykelbanor, bra
cykelparkeringar och cykelpooler i anslutning till kollektivtrafik och arbetsplatser samt
marknadsföring.
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och utvecklas. Kommunerna
ska uppmärksamma detta vid aktualiseringen av sina översiktsplaner. Uppmärksammade
värdefulla miljöer och byggnader ska därefter skyddas genom detaljplan.

Hållbar Stadsutveckling Positionspapper, Sveriges Kommuner och Landsting, 2010 – utdrag:
Det viktigaste välfärdsuppdraget för kommuner och regioner är att erbjuda en attraktiv, trygg, jämställd,
säker, hälsosam och tillgänglig livsmiljö för enskilda människor, näringsliv och det civila samhället.
Ingen samhällssektor kan ensam förverkliga detta utan det krävs samverkan mellan många olika parter
och verksamheter för att skapa hållbara stadsmiljöer.
De senaste åren har den byggda miljöns betydelse för människors välbefinnande hamnat alltmer i fokus.
Platsens identitet och attraktivitet samt kopplingen mellan samhällsbyggande och människors hälsa och
trygghet har fått ökad uppmärksamhet.
Kommunerna har det övergripande ansvaret för samhällsbyggande inklusive stadsplanering genom bl a
plan- och bygglagen. Utgångsläget är att arbeta med de tre perspektiven i hållbar utveckling; social,
ekonomisk och ekologisk. Utmaningen för kommuner och regioner är att bygga klimatsmarta,
funktionsblandade, måttfulla och täta städer.
Social hållbarhet handlar om att skapa ett samhälle där alla människor ges lika möjlighet till en god
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livsmiljö utifrån planerad integrerad stadsstruktur.
En god ekonomisk hushållning innebär att skapa ett långsiktigt, hållbart förhållningssätt till ekonomin.
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara ekosystemens produktionsförmåga och biologiska
mångfald och att minska påverkan på naturens och människans hälsa.
Hållbara städer – erfarenheter hittills, Delegationen för hållbara städer (Statens offentliga
utredningar, 2011)
Rapporten innehåller ett antal artiklar som bland annat tar upp frågor som vikten av att i planeringen
arbeta integrerat och sektorsövergripande för att nå synergieffekter, att städerna måste gå före i planeringen för att drastiskt minska klimathotet och försvara människans grundläggande livsbetingelser.
Stadsplanering måste inkludera och ge plats för offentliga rum och mötesplatser och för funktionsblandning i staden. Olika tekniska lösningar i byggnader så som gröna väggar och tak samt lösningar för
energieffektivisering i byggnader bör stödjas. Vid omhändertagande av dagvatten bör lösningarna
integreras i landskapsplaneringen. Planeringen ska främja mångfald i miljöerna och bostadsområdena
genom t ex olika upplåtelseformer. Det är viktigt att bygga med kvalitet för långsiktigt bruk och
tillförande av nya kvaliteter till staden och samtidigt planera staden för kommande generationer.
En hållbar stad är en vacker stad med täta kvarter och skiftande arkitektur och offentlig konst, öppna
platser, torg, vattenytor, grönska och parker. Det är en sammanhållen stad som uppmuntrar cykling och
promenader – som inte domineras av bilar och skärs sönder av trafikleder. Det är en mångfunktionell stad
som blandar boende, arbete och service med ett omfattande utbud av kultur, mötesplatser och restauranger. Det är också en stad som uppmuntrar mänsklig och social mångfald, möten och samtal mellan
människor, en stad utan ohälsa och rädsla för våld och kriminalitet – en stad som präglas av tillit.
Framtidens stad är den miljömässigt hållbara staden. Den bjuder ren luft och rent vatten att dricka. Den
har mycket begränsad påverkan på klimatet: den är transporteffektiv med omfattande kollektivtrafik,
cykel- och promenadvägar samt bilpooler som minskar behovet av en privat bil. Bilen är inte längre
nödvändig för att ta sig fram i stadens centrum och kvarter.
Den hållbara staden är energi- och klimatneutral. Lika mycket energi produceras i staden som konsumeras
där. All energi som produceras och förbrukas är förnybar, källorna är ofta sol och vind. Fjärrvärme
baserad på förnybart bränsle eller ibland avfall. Finns det möjlighet utnyttjas geotermiska energikällor.
Matavfall tas om hand för biogasproduktion och värme återvinns ur avloppsvattnet. Möjligheter att lagra
värme och kyla tillvaratas på nya sätt. I bostäder och kontor finns individuell mätning och därmed möjligheter att påverka kostnaderna. Målet är nollutsläpp av växthusgaser. Inte mer koldioxid släpps ut än vad
som tas om hand. Den hållbara staden är en del av det hållbara samhället där vi enskilt och gemensamt
söker en livsstil som tar hänsyn till miljön och de begränsningar klimathotet medför.
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MILJÖBYGGPROGRAM SYD Version 2, bilaga 2

Grönytefaktor
Grönytefaktorn beräknas som ett genomsnittligt värde för fastighetens/fastigheternas
yta. De olika delfaktorerna ger poäng mellan 0,0 och 1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtlighet, dagvattenhanteringen och mikroklimatet. Grundpoäng ges för markens ytbehandling och tilläggspoäng erhålls för infiltration, träd,
buskar, vertikal grönska med mera. Ytan av en delfaktor (mätt i m2) multipliceras med
dess poäng, vilket ger ett grönytefaktorvärde för den specifika ytan. Samtliga dessa
ytor för fastigheten/fastigheterna slås samman till den sammantagna så kallade ekoeffektiva ytan. Grönytefaktorn är den ekoeffektiva ytan delat med hela fastighetens/
fastigheternas yta.

Delfaktorer för grönska
G RÖNSKA PÅ MARKEN

Grönska på marken med fullgoda förutsättningar för växtbäddens och
terrassens dränering, rotpenetrerbarhet etc. Växtbädden och terrassen
ska ge förutsättningar för en naturlig infiltration och perkolation till
grundvattnet. Om växtbäddar och terrass inte utformas på ett
acceptabelt sätt, ska ytan räknas lika som bjälklag med växtbädd.

1,0

VEGETATIONSKLÄDDA TAK/ BJÄLKLAG MED VÄXTBÄDD 40-80 MM
DJUP *

Mycket tunna växtbäddar med torktålig växtlighet som används som
ytskikt på tak istället för, eller som komplement till, andra ytskikt.
Taken räknas med verkligt antal kvadratmeter takgrönska och inte
med yta enligt takens projektion på marken.

0,40

VEGETATIONSKLÄDDA TAK/ BJÄLKLAG MED VÄXTBÄDD 80-200 MM
DJUP *

Tunna växtbäddar med växtlighet som används som ytskikt på tak
istället för, eller som komplement till, andra ytskikt. Taken räknas med
verkligt antal kvadratmeter takgrönska och inte med yta enligt takens
projektion på marken.

0,60

VEGETATIONSKLÄDDA TAK/ BJÄLKLAG MED VÄXTBÄDD 200 OCH 800
MM DJUP*

Växtbäddar och grönska på bjälklag, det vill säga utemiljöer på platta
tak till garage, parkeringshus, terrasser på hus och balkonger etc.

0,70

BJÄLKLAG MED VÄXTBÄDD ≥800 MM DJUP*

Här gäller samma förutsättningar som ovan dock ges mer grundpoäng
för tjockare växtbädd.
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0,90

G RÖNSKA PÅ VÄGGAR

Kläng- och klätterväxter med eller utan stöd av spaljéer, linor etc. Ytan
räknas för den del av väggen upp till högst 10 meters höjd, som inom
loppet av fem år kan förväntas bli bevuxen. Det innebär att artvalet
påverkar vilken yta som kan tillgodoräknas. En klängande växt som kräver stöd kan bara täcka den yta där det finns stöd monterat. En självklättrande växt beräknas täcka alla ytor inom den bredd som de planterade plantorna kan förväntas täcka (detta är artberoende),
exklusive fönsterytor.

0,70

*) Till växtbäddsdjupet räknas endast det som är möjligt för växternas rötter att tränga in i och som är
biologiskt aktivt. Överbyggnader under rotspärr av t.ex. gummiduk, eller isoleringsmaterial, typ
cellplast, som inte gör det möjligt för rötterna att växa in i får således inte räknas in i växtbäddens
tjocklek. Dräneringsskikt av till exempel lecakulor eller grus kan även ingå i växtbädden om det inte
avgränsas av en rotspärr.

Tilläggsfaktorer till grönska på mark och bjälklag

Träd, buskar, häckar och marktäckande plantering ger en tilläggsfaktor (TF) till
delfaktorn för grönska på mark och bjälklag, det vill säga ytan får räknas en gång till i
enlighet med de faktorer som anges nedan.
För plantering på bjälklag gäller dock den begränsningen att växtbäddens tjocklek
och uppbyggnad ska ha fullgoda förutsättningar för att långsiktigt bära växtligheten
och ge den en god utveckling.

TRÄD OCH BUSKAR

Befintliga träd och buskar och träd och buskar som planteras ger en tilläggsfaktor
(TF) enligt nedan formel:
TFträd, Trädbuske = n×X×Y, där:

n = antal träd eller buskar,
X = faktor för trädart/buskart, dvs slutlig höjd/slutlig buskstorlek. Se tabeller 2 och 3 för faktor X,
Y = faktor för trädets/buskens planteringskvalitet, dvs stamomfång eller topphöjd vid planteringstillfället. Se
tabeller 2 och 3 för faktor Y.

Tilläggsfaktorn (TFträd) för träd grundar sig på två kvaliteter, dels vilken
planteringskvalitet trädet har, dvs vilket stamomfång det har vid planteringstillfället
och dels vilken trädart det är, dvs om det fullvuxet blir ett stort, medelstort, litet, eller
mycket litet träd. Stora träd och större stamomfång premieras. Befintliga träd som
sparas ges samma faktorer.
Tabell 2 uträkning av tilläggsfaktor för träd

Faktor för
planteringskvalitet (Y)

Faktor för trädart(X)

Stor
Mellanstor
Liten
Mycket liten
>18m
12-18 m
8-12m
<8m
Stamomfång*
X= 10,0
X = 8,0
X= 6,0
X = 4,0
> 25 cm
Y= 2,5 25p
20p
15p
10p
20-25 cm
Y= 2,0 20p
16p
12p
8p
16-20 cm
Y= 1,6 16p
12,8p
9,6p
6,4p
10-16 cm
Y= 1,0 10p
8p
6p
4p
Exempel:
Lönn,
Oxel, fågelbär
Rönn, purunus- Prydnadsaplar
hästkastanj
arter
* Stamomfånget mäts 1 meter upp på stammen. För flerstammiga träd adderas stamomfånget.
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Tilläggsfaktorn (TFbuske) för buskar, planterade som solitärer, grundar sig på två
kvaliteter dels vilken planteringskvalitet busken har, dvs vilken topphöjd busken har
vid planteringstillfället och dels vilken buskart det är, dvs om den fullvuxen blir en
stor, medelstor eller liten buske. Stora planteringskvaliteter och större buskarter
premieras. Befintliga buskar som sparas ges samma faktorer.
Tabell 3 uträkning av tilläggsfaktor för buskar

Faktor för
planteringskvalitet (Y)
Topphöjd
150-200cm
100-150cm
< 100 cm
Exempel:

Y= 2,0
Y= 1,5
Y= 1,0

Faktor för buskart (X)
Stor
X= 4,0
8,0 p
6,0 p
4, 0 p
Hassel, rysklönn

Mellanstor
X = 3,0
6,0 p
4,5 p
3,0 p
Större schersminer,
häggmispel

Liten
X= 2,0
4,0 p
3,0 p
2,0 p
Spiror, rosor

HÄCKAR

Befintliga häckar och häckar som planteras ger en tilläggsfaktor som beräknas med
1,0 multiplicerat med antal löpmeter.

M ARKTÄCKANDE PLANTERING

Plantering av perenner eller marktäckande buskar ger en tilläggsfaktor som
beräknas med faktorn 0,4 multiplicerat med antal kvadratmeter plantering.

Delfaktorer för dagvattenhantering
VATTENYTOR I DAMMAR, BÄCKAR, DIKEN ETC

Avser alla vattenytor som är en del av dagvattensystemet.

1,0

Delfaktorer för hårdgjorda ytor
TÄTA YTOR
Takytor, asfalt och betong som inte har någon form av växtbädd eller
annan möjlighet att utveckla biotoper för växtlighet och som inte
släpper igenom något dagvatten.

0,0

HÅRDGJORDA YTOR MED FOGAR

Traditionellt lagda platt- och stenytor, som betongplattor, gatsten och
klinker, med normala fogar fogade med sand som ger en viss
genomsläpplighet för dagvattnet.
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0,2

HALVÖPPNA TILL ÖPPNA HÅRDGJORDA YTOR
Gräsarmerad betong- eller natursten, grus, singel, sand och andra ytor
med hög genomsläpplighet för dagvatten.

0,4

Tilläggsfaktorer till hårdgjorda ytor
UPPSAMLING OCH FÖRDRÖJNING AV DAGVATTEN
Dagvatten från täta ytor (faktor 0,0) och hårdgjorda ytor med fogar (faktor 0,2)
som samlas upp i damm eller andra magasin där vattnet kan hämtas för användning på gården eller i husen, ger tilläggsfaktor för den avvattnade ytan under
förutsättning att magasinet rymmer minst 20 l/m2 avvattnad yta. Tilläggsfaktorn
beräknas med faktorn 0,2 multiplicerat med antal kvadratmeter avvattnad yta.

AVVATTNING AV TÄTA YTOR

Avvattning till omgivande grönska på marken. Täta ytor (faktor 0,0) och
hårdgjorda ytor med fogar (faktor 0,2) som inte har några brunnar och som
höjdsätts så att de avvattnas till intilliggande ytor med grönska på marken
(faktor 1,0), ger en tilläggsfaktor. Tilläggsfaktorn beräknas med faktorn 0,2
multiplicerat med antal kvadratmeter avvattnad yta. Dock högst det antal m2
som vegetationsytan omfattar.
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Ordlista
-

-

-

-

Mänsklig skala: en skala som tar sin utgångspunkt i människans mått och rörelsehastighet, där
man kan förhålla sig till platsens storlek, byggnaders takhöjd, fasadlängd etc. Motsats till storskalig bebyggelse där man inte känner trivsel bland eller kan förhålla sig till för stora volymer.
Livscykeltänkande: en produkts/materials totala miljöpåverkan från tillverkning via användning
till återvinning/deponi.
Radonskyddat utförande krävs för bostäderna. Innebär att golv och väggar inte uppenbart ska
vara otäta mot marken.
Grönytefaktor mäts som ett genomsnittligt värde för hela tomtens/kvarterets yta. Olika delfaktorer ger poäng beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtlighet och dagvattenhantering. Se bilaga s 37 ur Miljöbyggprogram Syd.
Gråvatten är en beteckning på vatten som är tillräckligt rent för att återanvändas men ej håller
dricksvattenkvalitet, dagvatten är ett exempel på gråvatten.
Ljusförorening sker då överflödig belysning används eller då ljusets riktning är ineffektiv och
lyser upp mer än vad som är tänkt.
Volymhandel är benämningen på områden med så kallad sällanköpshandel. Ex byggvaruhandel,
elektronik- och vitvaruhandel, outlets, viss möbelhandel. Ofta beläget utanför stadskärnan.
Köpcenter är benämningen på en handelsbyggnad som inrymmer ett flertal olika butiker, med
ett internt klimatskyddat/inbyggt gångsystem mellan butikerna, belägen utanför de centrala
delarna av en stad. Till skillnad från en galleria som ligger centralt inne i stadskärnan.
Minienergihus är en kravnivå mellan kravnivån för Passivhus och BBR19, men med samma
kravmodell som för passivhus, vilket innebär att värmeförluster hålls på en väsentligt lägre
nivå än vad BBR19 medger (se passivhuscentrum.se)

STADSBYGGNADSKONTORET

Margareta Lannér Hagentoft
Planchef

Marie Nilsson Shehata
planeringsarkitekt

Karoline Lindén
planeringsarkitekt
Sida 41 av 41

