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Detaljplan för
HAMMAR 9:151 m fl, del av, inom Hammarområdet i Kristianstad,
Kristianstads kommun

PLANBESKRIVNING

Panoramavy över hela planområdet från E22 i söder till Blekingevägen i norr. (Källa: Tengbom/Kristianstads kommun)
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med planläggningen är att pröva möjligheten att uppföra ett nytt handels- respektive bostadsområde samt ny infart från öster till Kristianstad. Förslaget innebär att det inom området
öster och söder om Hammarshus gård uppförs handelskvarter med shopping respektive volymhandel. Ett större bostadsområde föreslås mellan befintliga Hammar och handelsområdet liksom
ett cykelstråk och parker för att länka samman hela stadsdelen. Gården Hammarshus ska fortsatt
kunna användas för boende och viss verksamhet samtidigt som planen säkerställer att de kulturhistoriska värdena bevaras och skyddas.

HANDLINGAR
Plankarta med planbestämmelser
Planbeskrivning
Illustrationsplan
Kvalitets- och gestaltningsprogram
Samrådsredogörelse
Miljökonsekvensbeskrivning (Sweco)
Dagvattenutredning (WSP)
Trafikutredning (Tyréns)
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Övriga handlingar
Fastighetsförteckning
Handelsutredning
Riskbedömning farligt gods
Bullerberäkning för bostadsområdet

ALLMÄNT
Uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-06-20, § 250, att uppdra åt Byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för området norr om motorvägen i
Hammar.
Planprocess
Processen för en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Denna detaljplan handläggs
med normalt planförfarande. Planarbetet delas in i tre skeden: plansamråd, granskning och därefter antagande. Under de två första skedena har berörda boende, sakägare och remissinstanser
(statliga, regionala, kommunala och intresseorganisationer) möjlighet att komma in med synpunkter. Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft
kan sedan bygglov ges och utbyggnad påbörjas.
Detta planärende befinner sig nu i granskningsskedet. Granskning kommer att ske under november månad 2013.

Plansamråd

Granskning

Preliminär tidplan
Uppdrag
Godkännande inför samråd
Samråd
Godkännande samrådsredogörelse
Godkännande inför granskning

Antagande

Laga kraft

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
Byggnadsnämnden
3(33)

Genomförande

2007-06-20
2012-10-30
2012-11
2013-05-02
2013-10-29

Godkännande inför antagande
Antagande
Antagande
Laga kraft (tidigast)

Byggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

2013-02-25
2014-03
2014-04
2014-05

Projektgrupp/medverkande tjänstemän
Medverkande i planarbetet har förutom undertecknade planförfattare varit:
Lars Carlsson, Erik Zetterqvist, KLK, mark och exploatering,
Agneta Persson, Johan Gomér, Malin Åberg, Lone Åkesson, C4 Teknik
Maritha Carlsson, Patrik Larsson, David Svantesson, Lantmäteriet
Roger Jönsson, Petra Mohager, SBK, bygglovsavdelningen.
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PLANOMRÅDETS LÄGE
Planområdet, som omfattar stor del av fastigheten Hammar 9:151, är beläget inom Hammarområdets södra del, mellan E22/motorvägen och Blekingevägen. Området begränsas i öster
av väg 118 (Nosabyvägen) och i väster av Otto Lindenows väg.

Kristianstad
Hammar

Skånes Viby

Planområdets läge i staden (Källa: Kristianstads kommun)

PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplan
I den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad, antagen 2009-06-09, redovisas området
som framtida utbyggnadsområde för handel och bostäder, med både flerbostadshus och marklägenheter/villor. Planen anger att stadsutvecklingen ska ske enligt fem stadsbyggnadsmål, varav
flera berörs i det nu aktuella projektet kring Hammarshus. Det gäller främst målen Den vackra
staden, Den täta och blandade staden och till viss del Staden som regionalt centrum (Kristianstad är handelscentrum i Skåne nordost med omland).
Planförslaget följer riktlinjerna i gällande översiktsplan genom att bygga vidare på de starka
kollektivtrafikstråk som finns och förtäta i befintliga stadsdelar. Hammar har idag ett för litet
underlag för att kunna behålla någon kommersiell service. Genom att planlägga för fler bostäder
och skapa ett stadsdelscentrum (tillika regionalt handelscentrum) med mycket goda kollektivtrafikförbindelser förbättras möjligheterna avsevärt att hålla en god service och samtidigt minska
bilberoendet för en stor grupp invånare.
Planförslaget följer också riktlinjerna om att bygga vackra entréer till Kristianstad. Platsen är
det första mötet med staden om man kommer österifrån. Därför är det viktigt att bebyggelse och
trafikområden utformas med omsorg vilket planförslaget ska visa. I detta läge finns goda möjligheter att både visa upp ett kulturhistoriskt intressant område (Hammarshus) och en modern
stad där samtidens mötesplatser välkomnar såväl boende som besökare.
Detaljplan
Planområdet är till största delen inte tidigare detaljplanelagt. För del av Hammar 9:151 utmed
Hammarshusvägen finns utlagt kvartersmark för bostäder i en plan från1964-01-30. För del av
Hammar 9:186 är marken utlagd som allmän plats, park (1947-10-06) eller som allmän plats,
gata (1974-06-14).
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Riksintressen och andra förordnanden
Planområdet berörs inte av något riksintresse. Intilliggande motorväg, E22, omfattas av riksintresse för kommunikationer.
Kulturmiljöprogram
Det kommunala kulturmiljöprogrammet beskriver sätesgården Hammarshus och fornminnesområdet Velams hög i sydväst som regionalt intressanta. Gårdsbyggnaden är från slutet av 1700talet men har anor från medeltiden. Velams hög är rester av en skans med en rest sten på höjden
och härör sannolikt från 1600-talet. Idag saknas kulturhistoriskt skydd för Hammarshus gård
medan Velams hög är registrerad som en fast fornlämning (Nosaby, RAÄ 36).
Transport av farligt gods
Kemikalier som klassificeras som farligt gods transporteras i större mängder på E22. Vägen
tillhör det rekommenderade vägnätet för transport av farligt gods. Väg 118 är utpekad som farligt gods-led på sträckan från trafikplatsen i Hammar och söderut.

Karta över rekommenderade (gula) vägar för farligt gods (Källa: Trafikverket).

Väglagsförbud
Utmed E22 gäller särskilt väglagsförbud, enligt Väglagen, med 50 m byggnadsfritt område.
Naturvårdsförordnande/skydd
Befintliga stengärden och stenrösen inom området omfattas av särskilt biotopskydd liksom alléer eller enkelrader med träd. Sådana miljöer finns främst kring gården Hammarshus och om
någon biotopskyddad miljö behöver flyttas eller påverkas på annat sätt ska dispens sökas hos
Länsstyrelsen i Skåne.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Läge och omfattning
Planområdet ligger i stadsdelen Hammar strax öster om Kristianstads centrum och omfattar en
areal om ca 60 ha. Vägar avgränsar naturligt området åt alla vädersträck. Otto Lindenows väg
ligger i väster och förbinder Hammarslund med centrum, i norr finns Blekingevägen, i öster väg
118/Åhusvägen samt i söder E22/motorvägen.
Blekingevägen är huvudgata i Hammar men belastas idag även av infartstrafik till centrum. Ett
mindre bostadsområde ligger söder om vägen, medan majoriteten av bebyggelsen ligger norr
om Blekingevägen. Öster om planområdet och väg 118 ligger ett verksamhetsområde för i
första hand bilverksamheter (försäljning, service, bilprovning etc) och söder om E22 är det
åkermark. Väster om planområdet är det idag åker men området är reserverat för en framtida
utbyggnad av stadens reningsverk, CRV. Mellan Hammar och centrum ligger ett stycke åkermark som skiljer stadsdelen från resten av staden.

Flygbild med planområdets ungefärliga avgränsning.(Källa: Kristianstads kommun)

Ägoförhållanden
Marken inom planområdet, som till största delen berör fastigheten Hammar 9:151, är i kommunal ägo. Fastigheten Hammar 9:186, med Hammarshus, är i enskild ägo. I norr utmed Blekingevägen berörs också samfälld mark.
Mark och vegetation
Obebyggd mark utgörs av åker- och betesmark som sluttar från nivån ca + 7,5 m i öster utmed
väg 118/Åhusvägen till nivån ca +- 0 m i väster utmed Otto Lindenows väg. Väster om Hammmarshus gård, inom parkområdet, finns ett högre markparti på nivån ca + 9 m. Åkermarken
inom området har bedömts tillhöra klass 7-8.
Befintlig vegetation inom området finns företrädesvis kring Hammarshus, där framförallt området väster om huvudbyggnaden innehåller den mer samlade vegetationen med höga träd av varierande sort. Befintlig vegetation här är av stort värde för kulturmiljön kring Hammarshus liksom de enstaka höga lövträd som finns öster om gården och är en rest av allén in till gården från
öster. I planområdets sydvästra del kring fornlämningen Velams hög finns också samlad vegetation av gran och buskar.
Geotekniska förhållanden
Jordarter
Enligt SGU:s jordartskarta består områdets östra del av grus och grovmo med partier av glacial
lera. Området kring Hammarshus består av sandig-moig morän. Väster om Hammar, inom Sjöhemsområdet, utgörs den tidigare sjöbottnen (Nosabysjön) av organiskt material med stor mäktighet.
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Geotekniska undersökningar har utförts som visar på varierande jordartsförhållanden med bl a
förekomst av friktionsjord av olika fasthet och lera till olika djup. Dominerande jordart är dock
varvig lerjord, ofta organisk. Djupet varierar mellan 0-15 m inom området. Under leran finns
normalt sedimentära sand- och siltlager, även morän förekommer sporadiskt. Val av grundläggning och eventuell grundförstärkning får avgöras för varje enskild byggnad vid detaljprojekteringen, då också funktionskrav för respektive byggnad fastlagts. (Se bild 37 i miljökonsekvensbeskrivningen.)
Vibrationer
Idag är befintliga bostadshus utmed Holjersvägen och Jacob Ulfs väg störda av vibrationer orsakade av trafiken på Otto Lindenows väg. Markförhållandena i området (organisk jord/torv)
medför att vibrationer kan spridas relativt långt om inga fysiska hinder finns i marken.
En undersökning över den planerade infartens sträckning har utförts med avseende på markvibrationer för befintlig villabebyggelse. Med hänsyn till förhållandena rekommenderas att infartsvägen läggs på ett avstånd av ca 100 m från befintlig bebyggelse för att undvika olägenheter.
Radon
De radonmätningar som gjorts i området visar att det inom den östra delen av bostadsområdet
mot Blekingevägen är normalradonmark, d v s halter mellan 10-50 kBq/m3. För detta område
kommer krav att ställas på radonsäker grundkonstruktion i byggnader. Inom övriga delar av
planområdet är halterna lägre än 10 kBq/m3, d v s lågradonmark, och då krävs inga åtgärder i
byggnaderna. (Se bild 42 i miljökonsekvensbeskrivningen.)
Kulturmiljö och fornlämningar
Hammarshus och dess nära intilliggande omgivningar är kulturhistoriskt intressanta. Inom
Hammarshusområdet finns ett flertal registrerade fornlämningar RAÄ Nosaby 90:1 (boplatslämning), RAÄ Nosaby 34:1 (kulturhistorisk byggnad, gamla stenhuset), RAÄ Nosaby 35:1
(husgrund kulturhistorisk lämning), RAÄ Nosaby 118:1 (vägmärke kulturhistorisk lämning). I
områdets sydvästra del, utmed Otto Lindenows väg, finns också Velams hög, en skansanläggning och en, möjligen förhistorisk, rest sten, RAÄ Nosaby 36:1.
En arkeologisk slutrapport för området har godkänts av Länsstyrelsen i Skåne och slutundersökning av boplatslämningar och gravar är genomförd. Inom fem delområden har gravar, boplatslämningar och övriga fynd påträffats daterade från yngre järnålder fram till historisk tid. De
fynd som anses ha störst bevarandevärden är bebyggelselämningarna närmast Hammarshus. Tre
av de fem områdena är slutundersökta medan två områden lämnats outgrävda. Det innebär att
dessa områden (nr 4 och 5 på bilden nedan) kvarstår som fornlämningar och inte får bebyggas.
Se vidare i miljökonsekvensbeskrivningen, kapitel 4.2.
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Karta över fornlämningsområden (Källa: Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, FMIS)
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Områden med fornlämningar är skyddade enligt 2 kapitlet i kulturminneslagen, vilket betyder
att markförändrande åtgärder inom dessa områden kräver länsstyrelsens tillstånd.
Det i plankartan prickmarkerade området kring Hammarshus gård och västerut omfattas inte av
någon arkeologisk undersökning. Det är hög risk att området innehåller fornlämningar varför
samråd med länsstyrelsen bör ske innan markingrepp genomförs här.
Befintlig bebyggelse, omgivning m m
Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av gården Hammarhus med anor från 1400-talet.
Den nuvarande mangårdsbyggnaden är dock uppförd under 1700-talet. Av de tidigare tillhörande djurstallarna och ekonomibyggnaderna finns numera endast en stenbyggnad kvar. Gården
ligger på en höjd och man kan ana den pampiga allé som tidigare ledde fram till entrén. Väster
om huset finns delar av vallgraven kvar och en park med stora uppväxta lövträd som idag hyser
en flock hjortar. Gården och parken är privatägda men området har ändå stor betydelse som en
grön lunga i närmiljön då det finns möjlighet att röra sig runt området på grusvägar.

Hammarshus entrésida mot öster (Källa: Sweco)

Befintlig bebyggelse i anslutning till planområdet, både söder och norr om Blekingevägen, består av mestadels friliggande enbostadshus i 1- och 1½-plan. Bostäderna har uppförts från ca
1930-talet och framåt under olika tidsperioder och i enskild regi vilket lett till en stor variation i
utformning och stil. Det finns även en grupp bostäder utmed Smiths väg som gränsar till planområdet i sydväst. Verksamhetsområdet öster om väg 118 är lågexploaterat med stora, öppna
hårdgjorda ytor mellan de låga byggnaderna av industrikaraktär.

Vy mot villorna utmed Hammarshusvägen/Holjersvägen (Källa: Kristianstads kommun)

Stads- och landskapsbild
Planområdet ligger i en gränszon mellan stad och land där Kristianstads tätort kommer väldigt
nära. Stadsdelen Hammar skymtar alldeles bakom och platsen är besökares första möte med
staden när man kommer österifrån. Planområdet är därför naturligt att ianspråkta för den tätortsutvidgning som pågår i Kristianstad. Strax söder om planområdet och motorvägen ligger
Hammarslund – Viby och strandängarna mot Hammarsjön som visar på kontrasterna i staden.
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Hammarshus ligger på en höjd och i parken väster om gården finns en höjdrygg som troligen
visar utbredningen av den gamla Nosabysjön. Åkermarken saknar vegetation medan gården och
tillhörande park är välförsedda med stora uppväxta träd. Tre alléer har funnits in till gården där
den västra fortfarande kan urskiljas inne i parken medan den östra till största delen är borta och
den södra inte alls syns idag.

Häradskartan från ca 1930 visar Hammarshus mangårdsbyggnad i rött och de tre alléerna.
(Källa: Kristianstads kommun)

Friluftsliv, närrekreation och grönområden
Planområdets läge vid motorvägen samt öppen åkermark gör det förhållandevis ointressant ur
rekreations- och friluftslivssynpunkt. Söder om E22 finns strandområden längs med Hammarsjön och Vattenriket vilket är en stor tillgång för rekreation och friluftsliv. Nordväst om planområdet ligger ett större område för rekreation, f d Nosabysjön, som nås via goda cykelförbindelser.
Inom stadsdelen Hammar finns en stadsdelspark norr om Blekingevägen och ett väl utvecklat
cykelvägnät mellan mindre lokalparker. Söder om Blekingevägen vid Holjersvägen finns en
lokalpark med lekplats som vetter mot Hammarshus park.
Offentlig och kommersiell service
Tillgången på offentlig service är förhållandevis god i stadsdelen med bl a Hammars skola (en
F-6 skola), Månsagårdens förskola och Hammarshemmet (ett äldreboende) belägna strax nordost och norr om planområdet.
Den kommersiella servicen är inte tillräcklig eftersom det saknas en dagligvarubutik i stadsdelen. I nära anslutning till planområdet, vid Åängavägens anslutning till Blekingevägen, finns en
pizzeria. Öster om väg 118/Åhusvägen finns ett större samlat verksamhetsområde med bl a bilverkstäder, bilförsäljning och bilprovning.
Trafik
Motorvägen E22 (Sölvesborgsvägen) och väg 118/Åhusvägen tillhör det övergripande vägnätet
medan Blekingevägen och Otto Lindenows väg har funktion som uppsamlingsgator. Årsdygnstrafiken (ÅDT) år 2011 på motorvägen var ca 19 900 fordon och den tunga trafiken bestod av ca
2300 fordon. Hastigheten är begränsad till 110 km/h.
Blekingevägen genom Hammar är utförd som en miljöprioriterad genomfart med förhöjd mittremsa med gatsten och där busshållplatserna ligger som stopphållplats ute i gatan. Idag trafikerar ca 8000 fordon/dygn vägen och hastigheten är begränsad till 50 km/h.
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Karta med vägnamn och befintliga busshållplatser (Källa: Kristianstads kommun)

Hållplatser för regional- och lokalbusstrafiken finns idag utmed Blekingevägen respektive Otto
Lindenows väg. Regionalbuss 558 och pendeln till Åhus trafikerar Blekingevägen medan stadsbuss 1 trafikerar Otto Lindenows väg söderut till Skånes Viby via Hammarslund.
Blekingevägen ses som en förlängning av Kristianstadslänken genom centrum där bussar prioriteras framför övrig trafik. Parallellt pågående arbete för att bygga om trafikplats Gustav Hellströms väg - Blekingevägen syftar till att underlätta framkomligheten i trafikplatsen och då särskilt för kollektivtrafiken. Utformningen av trafikplatsen kommer även att möjliggöra superbussar på sträckan Åhus – Älmhult, i enlighet med Skånetrafikens planer.
Utbyggt övergripande gång- och cykelvägnät finns idag utmed Blekingevägen och Otto Lindenows väg. Centralt i Hammar finns också flera gc-vägar med förbindelse österut mot Hammars
skola (via en tunnel under väg 118/Nosabyvägen) och västerut mot Kristianstads centrum. Utbyggd separerad gc-väg finns också utmed Gamla Fjälkingevägen mot Fjälkinge. Ny gc-väg har
byggts ut längs väg 118/Nosabyvägens östra sida med förbindelse norrut till bl a Nosaby skola.
Söderut från Blekingevägen leds cykelbanan på den västra sidan av väg 118 mot Viby.
Störningar
Området är idag till viss del utsatt för trafikbullerstörningar från främst E22/motorvägen men
även Blekingevägen har höga ljudnivåer som påverkar de närmast liggande bostäderna. Luftföroreningar och vibrationer från tunga fordon kan tidvis också störa bostäderna.
Teknisk försörjning
Kommunalt VA-nät, med vatten-, spill- och dagvattenledningar finns idag utbyggt inom och i
anslutning till planområdet. Strax väster om Hammarshus och i anslutning till Otto Lindenows
väg finns en pumpstation för spillvatten med avledning till centrala reningsverket. Dagvattnet
inom området leds via stordiket ut till Hammarsjön.
För elförsörjningen inom Hammarområdet svarar C4 Elnät AB. Utmed Smedbacksvägen finns
en mindre transformatorstation som försörjer det befintliga bostadsområdet.
Uppvärmning av befintlig bebyggelse inom och i anslutning till området sker antingen enskilt
eller genom anslutning till C4 Energi AB:s fjärrvärmenät.
TeliaSonera Skanova Access har kabelanläggningar inom och i anslutning till planområdet.
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Dikningsföretag
Inom planområdet finns idag flera dikningsföretag som har förgreningar även utanför planområdet.
Avfallshantering
Renhållningen Kristianstad svarar för hanteringen av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från såväl hushåll som verksamheter. Källsortering av matavfall har införts i Kristianstad.
Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar. För insamling av hushållens förpackningar och tidningar har producenternas bolag Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB
(FTI) upprättat ett insamlingssystem med återvinningsstationer. För verksamheternas förpackningar finns andra insamlingssystem.
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BEHOVSBEDÖMNING AV MKB
Miljöbedömning
Enligt 4 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) och 6 kap 11 § miljöbalken (MB) skall en miljöbedömning göras av detaljplaner om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Den föreslagna planen innehåller handelsytor som överskrider 2000 m2, vilket i sig föranleder framtagandet av en miljöbedömning. Planens omfattning i areal och beräknad trafikalstring visar tydligt på behovet att utreda konsekvenserna för omgivande miljö.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms kunna ha en betydande miljöpåverkan och en
miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på de
områden som medför betydande miljöpåverkan enligt nedanstående avgränsning.
Tidigt samråd
Behovsbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning är avstämd med Länsstyrelsen i Skåne i tidigt samråd. Från myndighetens sida framhölls behovet av en separat trafikutredning, vilket också tagits fram utöver miljökonsekvensbeskrivningen. I övrigt hade länsstyrelsen inget att anmärka på i avgränsningen. (Beslut nr 23794-2011-2)
Förslag till avgränsning av MKB
Detaljplaneförslaget för handelsområde Hammarshus anses ge upphov till betydande miljöpåverkan. De områden som föreslås ingå i MKB-dokumentet är:
-Landskapsbild och stadsbild
Förändrad markanvändning; från nuvarande betesmark/odlingsmark till bebyggelse och stadsmässighet.
-Kulturmiljö
Kulturmiljö, arkeologi, fornlämningar
-Buller (miljökvalitetsnormer berörs)
Utgångspunkt i riktlinjer från naturvårdsverket. Beskrivning av dagens uppmätta bullervärden
samt en uppskattning av de kommande bullervärdena efter en exploatering.
-Luft (miljökvalitetsnormer berörs)
Luftemissioner från trafik och luktpåverkan från avloppsreningsverk i väster.
-Mark
Befintliga geologiska förhållanden. Vibrationer är idag ett känt problem som måste tas i beaktning vid en kommande planläggning och etablerande av handel. Risker för radon skall behandlas.
-Vatten (miljökvalitetsnormer berörs)
Befintliga grundvattenförhållanden och förslagets eventuella påverkan på dessa. Dagvattenhantering; utreda planförslagets dagvattenhantering och dess eventuella påverkan på recipient
Hammarsjön. Speciellt med beaktning av Vattendirektivet i EU samt dess status som riksintresse
för naturvård/fågelliv.
-Klimatpåverkan
Översvämningsrisk, ligger inom det invallade området för Kristianstad. Utvärdering bör göras
för risker samt förhållningssätt/åtgärder.
Ytterligare aspekter som berör klimatpåverkan är koldioxidutsläpp i samband med trafik.
-Hälsa och säkerhet
Trafiksäkerhet; här ingår bl a farligt gods, tillgänglighet; passager genom området, kollektiva
förbindelser, fotgängaren i förhållande till motordrivna fordon, trygghetsaspekter, ljus – risker
för bländning, eventuell påverkan på E22.
-Konsekvenser för handel - Strategier för handel
Planförslagets förhållande till Kristianstads kommuns befintliga handelsstrategi, reviderad i april
2011. Analys av planförslagets påverkan på centrumhandeln samt andra externa handelsområden i Kristianstad stad.
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KVALITETS- OCH GESTALTNINGSPROGRAM
Syfte och mål
Ett särskilt kvalitets- och gestaltningsprogram har upprättats till planförslaget. Programmets
syfte är att lyfta fram intentionerna med planen och beskriva en gemensam syn på hur planförslaget ska realiseras. Det definierar den kvalitetsnivå som krävs för byggande av bostäder, handelslokaler, gator, gång- och cykelvägar, torg och grönområden. Programmet kan bidra till att
skapa en attraktiv stadsdel i Hammar och utgöra en god förebild samt till viss del visa hur ett
hållbart stadsbyggande kan uppnås.
Programmets funktion och status
Programmet ska kunna användas av exploatörer, projektörer, diverse konsulter samt drift- och
underhållsansvariga. Det ska även kunna användas som underlag och ramverk för den markanvisningstävling kommunen avser genomföra för bostadsområdet. Vid bebyggande eller försäljning av kommunal mark i området ska exploateringsavtal, markupplåtelseavtal eller försäljningskontrakt vara villkorade med uppfyllande av kvalitetsprogrammets krav och har då status
som civilrättsligt avtal mellan kommun och byggherre.
Läsanvisning
Kvalitets- och gestaltningsprogrammet ska läsas som ett komplement till planbeskrivning och
plankarta där områdets utformning och gestaltning beskrivs. Programmet berör både estetiska
och tekniska aspekter på utformning, genomförande och drift av föreslagna verksamheter och
bostäder. Varje kapitel kan innehålla både övergripande text som bakgrund för ett ställningstagande, goda exempel samt en kravlista som byggherre/markägare är bunden att följa.

14(33)

PLANFÖRSLAG
Planutformning
Handelsområdet
Inom handelsområdet föreslås ett köpcentrum i planområdets sydöstra del medan volymhandel
med sällanköpsvaror lokaliseras till områdets sydvästra och centrala delar. Volymhandelsområdena skiljs åt av ett fornlämningsområde som ligger söder om Hammarshus gård. Sammanlagt
upptar hela handelsområdet ca 20 ha.
Hela handelsområdet trafikmatas söderifrån via en ny infartsled. En gemensam trafikplats/cirkulationsplats matar in till köpcenter och den mindre volymhandelsdelen och en annan trafikplats
matar in till det västra volymhandelskvarteret.
Den parkeringsnorm som gäller för handelskvarteren har tagit hänsyn till det kollektivtrafiknära
läget. För kvarteret med köpcentret har 10 % dragits ifrån gällande norm medan 5 % har dragits
ifrån för volymhandelskvarteret i väster. (Se vidare i Tillägg till trafikutredning, 2013-06-14.)
Följande beräkningar gäller vid anläggande av parkeringsytor för handelns behov:
Område

Yta BTA
25 000

P-platser/
1000 m2
30

P-platsbehov
efter reduktion
715

Volymhandel 1
Volymhandel 2 +
Dagligvaruhandel

3500
6500

30
50

100
310

Köpcenter
Dagligvaruhandel
Totalt

35 000
3500

35
50

1100
160
2385 p-platser

Köpcentret från trafikplats Hammar och föreslagen rondell vid infartsleden/väg 118. Lastgata och lastkajer
döljs bakom fasad. (Källa: Tengbom/Kristianstads kommun)

Köpcentrum
Byggrätten för köpcentrat tillåter en exploatering på maximalt 38 500 m2 bruttoarea för handel
eller centrumverksamhet. Byggnaden föreslås ligga med entréer mot väster och mot norr. Från
busshållplatsen utmed Blekingevägen leder ett gång- och cykelstråk fram till ett samlande entrétorg. Köpcentrat föreslås inrymma familjeshopping med sällanköpsvaror och dagligvaror i en
del av byggnaden. Längs byggnadens östra och södra sida, mot väg 118 och E22, föreslås inbyggda eller dolda lastgårdar som servar hela köpcentrat.
Planförslaget tillåter en byggnadshöjd på 14 m för köpcentrat eftersom förhöjda entrépartier
sticker upp. Resterande delar av fasaden mot bostadsbebyggelsen och torget uppnår ca 9 m i
byggnadshöjd. På den södra delen av byggnaden kan teknikutrymmen förläggas uppe på taket,
vilket ger en totalhöjd på max 17 m.
15(33)

Föreslaget köpcenter med bilfri entrézon för gående och cyklister. Högre bostadshus i parkmiljö skymtar
bakom handelskvarteret.(Källa: Tengbom/Kristianstads kommun)

Köpcentrat byggs i norr samman med en lägre byggnad för stadsdelsservice längs entréstråket
mellan busshållplatsen och torget. Byggnaden föreslås inrymma handel, service, kontor och
centrumverksamhet i max två plan med en byggnadshöjd om 9 meter. Varutransporter ska ske
från söder liksom för resten av köpcentrat. Trafik- och lastytor ska döljas av en byggnadsdel
mot norr och av en trädridå mot väg 118 i öster. Byggrätten är 4000 m2 för den delen av kvarteret.
Övrig mark inom kvarteret är tänkt att användas för trafik- och parkeringsytor, omhändertagande av dagvatten och planteringar med träd och buskvegetation för att skapa en tilltalande och
funktionell handelsmiljö.
Volymhandel
Planen tillåter för handelsområdet längst i väster en exploatering med maximalt 25 000 m2 volymhandel i 1-2 våningar. Byggrätten fördelas på två byggnader utmed västra och östra sidorna
och gemensamma parkeringsytor och grönska föreslås mellan entréfasaderna. En separat lastgata läggs på baksidorna av byggnaderna avskilt från besökstrafiken. Inom kvarteret ska förutom parkeringar finnas planteringar med träd och ytor för omhändertagande av dagvatten. Gångoch cykelstråk planeras utmed butikernas entréer och kopplas vidare ut i det övergripande cykelvägnätet.

Del av det västra volymhandelsområdet med parkering framför entréer.
(Källa: Tengbom/Kristianstads kommun)

Inom kvarteret med köpcentrat finns en byggrätt på 10 000 m2 volymhandel i 1-2 plan. Området
matas från samma trafikplats som köpcentret via infartsleden. Även detta kvarter har kundparkeringar framför handelshuset och inlastning med tung trafik från baksidan. Med hänsyn till den
känsliga kulturmiljön kring Hammarshus kommer trädridåer att uppföras i gränsen till de lastgårdar som vetter mot fornlämningsområdet.
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Illustration av det östra volymhandelsområdet från söder. Hammarshus ligger i fonden bakom trädridån
(Källa: Tengbom/Kristianstads kommun)

För att uppnå en hög kvalitet på gestaltningen av handelsområdena bör fasaderna bearbetas för
att bryta ner de storskaliga huskropparna till en mänsklig skala och för att skapa variation. Därför föreslås gemensamma bestämmelser för de tre handelskvarteren som anger att långa husfasader (över 80 m) ska varieras genom förskjutningar i djupled eller genom byte av fasadmaterial
varje 20-50:e meter. Entrépartier ska markeras genom t ex förändring i höjdled. Beprövade och
gedigna fasadmaterial ska användas. (Se vidare i Kvalitets- och gestaltningsprogrammet om
gestaltningen.)
Gemensamt för handelskvarteren gäller att en grönytefaktor på 0,3 ska uppnås inom kvartersmarken. Beräkning av grönytefaktor används för att få in mycket grönska i området och för att
minska de hårdgjorda ytorna. Mer genomsläppliga markbeläggningar underlättar omhändertagande och fördröjning av dagvatten och mycket träd och buskar skapar goda närmiljöer för besökare och arbetande i området. (Se vidare om grönytefaktor och beräkning av denna i kvalitetsoch gestaltningsprogrammet, sidan 37.) Övriga gemensamma bestämmelser reglerar att inlastning och sophantering ska avskärmas eller byggas in bakom fasad.
Bostadsområdet
Ny bostadsbebyggelse lokaliseras inom planområdets norra del utmed Blekingevägen. Området
trafikmatas från Blekingevägen via två gator som försörjer samtliga kvarter. I den västra delen
av bostadsområdet föreslås en lokalpark som även ansluter till befintligt bostadsområde vid
Holjersvägen. Sammanlagt möjliggör planen att mellan 200 och 400 bostäder kan byggas.

Vy söderifrån över föreslagen park med dagvattenfördröjning mellan Hammarshusvägen och de nya bostadskvarteren. (Källa: Sydväst arkitektur och landskap/Kristianstads kommun

Bostadsområdet delas in i kvarter med något varierande bebyggelse. I den västra delen föreslås
en mer förtätad bebyggelse med radhus, kedjehus eller parhus i två-tre våningar. Husen placeras
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för att bilda interna gårdar och om möjligt längs med lokalgatan för att stärka gaturummet.
Varje lägenhet bör ha tillgång till en egen uteplats eller trädgård.
För kvarteren i öster utmed Blekingevägen föreslås flerbostadshus mellan två och fyra våningar
höga. Även här är det viktigt att skapa gårdsrum och goda utemiljöer för boende. Bostäderna
längs Blekingevägen kommer att hålla ett avstånd på 22 m till vägkant för att inte komma för
nära befintliga bostäder norr om vägen och för att kunna hålla gällande riktvärden för trafikbuller. Parkering, carportar och garage får förläggas inom delar av den byggnadsfria zonen, som
även kan inrymma förråd, planteringar och gångstråk.
Inom de södra och östra kvarteren tillåts något högre bebyggelse i form av flerbostadshus mellan tre och sex våningar höga mot park och köpcenter. De högsta husen placeras något friare
mot den mindre centrala parken, s k ”hus i park”. (Se vidare i kvalitets- och gestaltningsprogrammet för områdets utformning.)
Planförslaget möjliggör att bostäder av skilda slag och med olika upplåtelseformer kan uppföras
i området. Inom varje kvarter ska parkeringsbehoven (med p-normen 0,7 bilar/lägenhet) tillgodoses på ett funktionellt och estetiskt tilltalande sätt. Omhändertagande av dagvatten ska enligt
kommunens dagvattenpolicy ske inom varje fastighet för att sedan ledas till de allmänna fördröjningsytorna i lokalparken.
Grönytefaktorn 0,4 gäller inom bostadsområdet vilket innebär att byggherrar uppmuntras att
plantera många träd och inte hårdgöra all mark. Det bidrar till att skapa trivsel då bostadsområdet kommer att upplevas som grönt och trevligt. (Se vidare om grönytefaktor och beräkning av
denna i kvalitets- och gestaltningsprogrammet, sidan 37.)

Cykelväg och parkrum mellan handelskvarteren till vänster och bostadskvarteren till höger. Parken ska
innehålla ytor för lek och rekreation. (Källa: Tengbom/Kristianstads kommun

Hammarshusområdet
Gården Hammarshus med omland ingår i planområdet. För huvudbyggnaden föreslås planbestämmelsen q för bevarande vilket innebär att den inte får rivas. Byggnadens karaktärsdrag avseende skala, form och material ska bevaras. Befintliga takvinklar, fönstersättning samt det
rustiserade entrépartiet skall bevaras. Interiört anger planen att delar av planlösningen, dörrar
och dekorationsmålningar ska bevaras liksom källaren från 1500-talet.
Föreslagen markanvändning är bostad, kontor, konferensanläggning och café- och restaurangverksamhet för huvudbyggnaden. Inom parkområdet föreslås en byggrätt för uthus och garage
för att möjliggöra fortsatt drift av hjorthägnet.
Service
Planförslaget kan eventuellt medföra att behovet av förskoleplatser i Hammar på lång sikt
kommer att öka och då behöver mötas med nya lokaler. Dessa kan placeras inom något av bo18(33)

stadsområdets kvarter i en separat byggnad eller som en del i ett flerbostadshus med närhet till
park- och lekområden.
Torget kan få en central roll som samlingsplats vid köpcentrat i och med placeringen vid entréstråket och närheten till busshållplatsen. Om det finns behov av någon offentlig service i området är en placering vid torget eller entréstråket lämplig. Beteckningen C i plankartan som införts
på köpcentrat och stadsdelsservicen ger möjlighet att uppföra någon form av centrumverksamhet som t ex bibliotek, service eller kontor.
Grönområden och parker
Lokalparker
Mellan föreslaget bostadsområde och befintlig bebyggelse vid Holjersvägen förläggs den större
lokalparken. Inom parkområdet ska finnas plats för dagvattenhantering samt öppna ytor för lek
och rekreation. Gestaltningsmässigt ska parken och dagvattendammen utformas för att vara
vackra både vid högvatten och vid torrperioder. Vissa ytor inom parken ska vara mångfunktionella, d v s användas för lek och rekreation men även tåla att svämmas över vid häftiga skyfall.
I södra kanten av parken leds den övergripande gång- och cykelvägen som genomkorsar hela
planområdet i öst-västlig riktning. Gc-vägen leder även förbi ett centralt parkrum som ligger
mellan de högre flerbostadshusen och 2-våningshusen. Den delen av parken föreslås gestaltas
med stora träd och ge möjlighet till motion, lek och rekreation. Parkens läge mellan kulturmiljöerna, handelskvarteren och bostadsområdet ställer höga krav på utförande och innehåll för att
parken ska kunna fungera som länk mellan områdets olika funktioner.
Befintlig närlekplats öster om Jeppas väg kommer att utvecklas och blir därmed en tillgång för
hela bostadsområdet.
Backlandskap
Mellan infartsleden och hjorthägnet föreslås ett område (benämnt skydd i plankartan) utformat
som ett backlandskap där gröna kullar eller vallar bidrar till att skärma av bullret från trafiken.
Området kan användas för motion och rekreation. Från söder kommer gång- och cykelvägen
upp ur en tunnel för att i detta läge intill hjorthägnet förgrenas antingen mot centrum (nordväst)
eller mot det nya bostadsområdet och köpcentrat (österut).

Cykelvägen kommer upp ur tunneln vid infartsleden och leds mellan dagvattendamm i väster och kvarter
med volymhandel i öster. (Källa: Tengbom/Kristianstads kommun)

Odling
Kvartersmarken söder om Hammarshus gård föreslås användas för odling i mindre skala och
kan eventuellt betas av djur för att hålla markerna öppna. Eftersom det finns outgrävda arkeologiska lämningar under markytan är det inte tillåtet att plantera träd eller på annat sätt gräva under marknivå för att anlägga vägar, byggnader etc. Markanvändningen odling och djurhållning
kompletteras i plankartan med beteckningen forn för att tydliggöra detta.
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Fornlämningsområdet söder om Hammarshus gård är utlagt som odlingsmark i planen. Trädridåer
avgränsar rummet och döljer handelns lastgårdar. (Källa: Tengbom/Kristianstads kommun)

Trafik
Gatu- och vägstruktur
Infartsleden
En ny infartsled till Kristianstad föreslås mellan trafikplats Hammar och Blekingevägen. Infarten leds första sträckan parallellt med motorvägen E22 för att sedan svänga av norrut parallellt
med nuvarande Otto Lindenows väg. Slutligen kopplas infartsleden på en ny trafikplats vid
Gustaf Hellströms väg - Blekingevägen. Hastigheten på infartsleden kommer att begränsas till
60 km/h.
I den sydvästra delen innebär planförslaget att Otto Lindenows väg kopplas på infartsleden via
en trafikplats öster om Smiths väg. Samma trafikplats matar även det västra handelskvarteret.
En andra trafikplats finns mellan Otto Lindenows väg och trafikplats Hammar och matar det
östra handelskvarteret med köpcenter och volymhandel. Vägen kommer att vara fyrfilig i de
delar som ligger mellan väg 118 och Otto Lindenows väg, därefter är infartsleden tvåfilig.

Principsektion över infartsleden mellan väg 118 och första rondellen tagen mot öster (se plankarta)
(Källa Kristianstads kommun)
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Principsektion över infartsleden mellan trafikplatserna Gustav Hellströms väg och Otto Lindenows väg
tagen mot söder (Källa: Kristianstads kommun)

Infartsleden ska utformas på ett estetiskt tilltalande sätt för att tillsammans med bebyggelsen
skapa en vacker entré till Kristianstad. Förslaget innebär att olika fält med gräs och perenner,
omväxlande hög och låg vegetation, upprepas längs vägen. På den norra sidan av vägen ska
finnas ett svackdike för omhändertagande av dagvatten som leds mot en större fördröjningsdamm väster om handelskvarteren. Träddungar ska planteras på båda sidor av infarten. (Se vidare i Kvalitets- och gestaltningsprogrammet, s 23-25.)
Trafikplats Hammar
Planförslaget med handelskvarter som genererar stora trafikmängder kommer att kräva åtgärder
vid trafikplats Hammar. Den nya infartsleden ansluts till väg 118 med en ny cirkulationsplats.
Den södra delen av trafikplatsen med påfart mot Åhus behöver också byggas om till en cirkulation för att hantera de stora trafikmängder som kan förväntas då hela planområdet är fullt utbyggt. Trafikverket har accepterat att trafikplats Hammar kommer att påverkas av föreslagen
utbyggnad och ställt kravet att båda cirkulationerna ska vara färdigbyggda innan köpcentret kan
invigas. Cirkulationerna ligger utanför planområdet på Trafikverkets mark och ombyggnaderna
av trafikplatsen kommer att ske i enlighet med Trafikverkets standard och krav på utformning.
Blekingevägen
Blekingevägen får enligt planförslaget en ny funktion som matargata från att tidigare ha varit
infartsgata till hela staden. Vägen stängs av väster om Tidlösavägen för genomgående trafik
genom fysiskt hinder. Det innebär att enbart bussar kan köra igenom hela sträckan. Befintliga
bostäder i Hammar trafikmatas västerifrån på Blekingevägen (och vidare in via Åängavägen)
och kan ej köra ut/in via väg 118. Bostäderna utmed Tidlösavägen får enligt förslaget in- och
utfart via väg 118.
Dessa åtgärder föreslås med avsikten att minimera trafiken på Blekingevägen och lyfta ut all
genomfartstrafik till den nya infartsleden. Trafikmängderna kan förväntas minska från dagens
8000 Ådt till 4000 Ådt. Dagens störningar i form av buller och föroreningar kan med planförslaget reduceras avsevärt, både för befintlig och tillkommande bostadsbebyggelse.
Blekingevägens omvandling till matargata inom stadsdelen kommer att kräva viss omgestaltning. Mellan föreslagen ny bostadsbebyggelse på södra sidan och Blekingevägen kommer viss
grönska att planteras som visuellt skydd mot bebyggelsen och för att stärka gaturummet.
Det nya bostadsområdet trafikmatas enbart från Blekingevägen i norr. Två lokalgator servar alla
bostadkvarteren inifrån och ingen sammankoppling finns med närliggande bostadsområden.
Den lokalgata som i samrådsförslaget fanns mellan handelskvarter och bostadsområdet och som
mynnade i Blekingevägen är borttagen.
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Gång- och cykeltrafik
Inom planområdet skapas utrymme för ett nytt gång- och cykelstråk norr om Hammarshus i östvästlig riktning. Söderut leds cykelvägen utanför hjorthägnet och mellan dagvattendammen och
det västra handelskvarteret. Korsningen med infartsleden sker i en tunnel där cykelvägen sedan
kommer upp vid Smiths väg. Där kopplas cykelvägen på befintligt stråk mot Hammarslund Viby. Vid utformningen av cykeltunneln är trygghetsaspekten viktig för att uppnå goda siktförhållanden och bra belysning. En bred tunnel med flacka slänter föreslås därför.
Österut från Hammarshus leds cykeltrafiken förbi lokalparken i ett stråk mot köpcentrets torg
för att sedan vika av norrut mot Blekingevägen där ett nytt övergångsställe föreslås. Skolelever
kan sen ta sig vidare på Tidlösavägen för att via den planskilda korsningen under väg 118 nå
Hammars skola öster om vägen. Hela det föreslagna cykelstråket utgör del i kommunens arbete
med säkra skolvägar för barn.
Inom bostadsområdet anläggs inga separata gc-vägar. Cykels kan köras på lokalgatorna och på
cykelvägar inom kvartersmark. Via lokalparken ska även finnas möjlighet att nå Holjersvägen
och cykla norrut mot Åängavägen via befintlig cykelväg från Hammarshusvägen.
Gång- och cykelstråket från hållplatsen vid Blekingevägen mot torget vid köpcentret föreslås
gestaltas stadsmässigt med ett relativt smalt rum mellan fasaderna (bostäder på ena sidan och
stadsdelsservice på den andra). Stråket ska utformas tilltalande med möbleringszoner, träd och
planteringar för att uppmuntra kollektivtrafikresande till handelskvarteren samtidigt som det
upplevs bekvämt för boende i stadsdelen att gå eller cykla till närservicen.
Cykelparkeringar ska finnas vid torget och intill handelsbyggnadernas entréer och den parkeringsnorm som gäller är 1 plats/100 m2 handelsyta.

Entréstråket mellan busshållplatsen vid Blekingevägen och torget med bostäder på den högra sidan och
stadsdelsservice på vänster sida.(Källa: Tengbom/Kristianstads kommun)

Kollektivtrafik
Befintliga busshållplatser kommer att ligga kvar som idag på Blekingevägen. Förslaget med
bussgata på den östra delen utgör en förlängning av Kristianstadslänken som genomförs i centrum. Åtgärderna föreslås efter samråd med Skånetrafiken som ser hela sträckan vidare till Åhus
som ett starkt busstråk med god utvecklingspotential. Hållplatsen vid Nosabyvägen får mycket
goda förutsättningar att utvecklas till en stor hållplats med betydligt fler resande är idag.
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Kristianstadslänken på Södra Kaserngatan fortsätter ut till CSK, Skånehuset och vidare till Hammar i och
med ombyggnaden av trafikplats Blekingevägen - Gustav Hellströms väg.
(Källa: Rambölll/Kristianstads kommun)

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Föreslagen bebyggelse ansluts till befintligt kommunalt ren- och spillvattennät inom och i anslutning till området. Befintligt ledningsnät inom närliggande bostadsområden har kapacitet att
ansluta de drygt 400 lägenheter som föreslås i planen. För de tillkommande handelskvarteren
krävs utbyggnad av vatten- och avloppsledningar. Sprinklersystem får ej utföras med direktinkoppling till dricksvattensystemet.
Samtliga berörda fastigheter inom planområdet kommer att ingå i den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde för vatten, dag- och spillvatten enligt lagen om allmänna vattenoch avloppsanläggningar.
Dagvatten
I Kristianstads kommun gäller lokalt omhändertagande av dagvattnet (LOD) inom kvartersmark. Vägledning för utförandet finns i kommunens dagvattenpolicy. I första hand bör dagvattnet ledas ut över gräsytor eller till öppna diken för infiltration. Stuprör bör förses med utkastare.
Dagvattenpolicy
En dagvattenpolicy för Kristianstads kommun antogs av kommunfullmäktige i mars 2010.
Den ligger till grund för utformandet av dagvattenanläggningarna i området och anger att:
1. Dagvatten ska omhändertas på ett för platsen lämpligt sätt ur estetisk, biologisk och
hydrologisk synpunkt.
2. Dagvattenhanteringen ska vara säker, miljöanpassad och kostnadseffektiv, och den
naturliga vattenbalansen ska eftersträvas.
3. Lokalt omhändertagande och avrinning i öppna system ska prioriteras före ledningssystem.
4. Dagvatten är en resurs för närmiljön och skall synliggöras där så är möjligt och motiverat.
5. Förorening av dagvatten ska begränsas speciellt vad gäller metaller och petroleumprodukter.
Åtgärder för att minska föroreningar ska göras där det är miljömässigt och ekonomiskt rimligt.
6. Principen för finansiering är att den som orsakar belastningen ska betala.
7. Dagvattenpolicyn gäller där det finns stöd i detaljplan.
Två separata utredningar har utförts med avseende på dagvattenhantering där förslag till åtgärder genom infiltration, dimensionering av ledningssystem och fördröjningsytor presenteras. Den
föreslagna strukturen bygger på att dagvattnet fördröjs på olika sätt och på flera ställen innan det
når Hammarsjön. Målet är att inte släppa ut mer vatten från planområdet än den avrinning som
23(33)

sker från området idag. På illustrationsplanen redovisas de ytor som krävs för att ta hand om ett
20 respektive 50-årsregn. Dagvatten inom handelskvarteren fördröjs på kvartersmark innan
avledning via kommunens dikes-/ledningsnät till en större dagvattendamm intill infartsleden
(Otto Lindenows väg). Från dammen leds vattnet vidare ut mot stordiket och Hammarsjön.
En befintlig dagvattenledning som ligger utmed Blekingevägen kommer att ligga kvar och
skyddas med u-område. Dagvatten från föreslaget bostadsområde leds till fördröjningsytor inom
lokalparken innan vidare avledning till stordiket och Hammarsjön. (Se vidare Dagvattenutredning – Hammarshus, 2013-07-05.) Ett befintligt dike vid Otto Lindenows väg som avvattnar
bostadsområdet vid Holjersvägen ska vara kvar och förläggas i trumma under infartsleden.
Dikningsföretag
Ett dikningsföretag som leder dagvatten söderifrån in på planområdet kommer att ligga kvar
men vattnet kommer att ingå i det allmänna verksamhetsområdet för dagvatten. Övriga dikningsföretag inom området ska avvecklas.
El, värme, tele
För områdets elförsörjning sker anslutning till C4 Elnät AB:s nät. I samband med områdets
utbyggnad kommer en kopplingsstation att förläggas intill trafikplats infartsleden – Otto Lindenows väg. Längs med Otto Lindenows väg finns elkablar, fjärrvärmeledningar och fiberkabel
som kan ligga kvar om inga byggnader anläggs ovanpå. C4 Elnät kommer även att bygga en
transformator inom bostadsområdet.
Tillkommande bebyggelses uppvärmningssystem skall utföras så att försörjning med flera alternativa energislag med vatten- eller luftburen värme medges. Möjligheten till fjärrvärmeförsörjning av tillkommande bebyggelse bör också finnas.
En viktig förutsättning för framtida uppvärmning med solenergifångare på tak är bebyggelsens
utformning och orientering med sluttande takytor i söderläge på antingen huvudbyggnad eller
komplementbyggnad.
TeliaSonera Skanova Access har kabelanläggningar inom området. Befintlig ledning utmed väg
118 ska ligga kvar och skyddas med ett u-område i plankartan. I samband med utbyggnaden av
området kommer en teknikbyggnad för tele- och datatrafik att förläggas intill trafikplats infartsleden – Otto Lindenows väg.
IT-infrastruktur
Kommunens IT-infrastrukturprogram behandlar förutsättningarna för utbyggnad av IT-infrastrukturer med hög kapacitet. Utbyggnad av ett svartfibernät pågår i hela Skåne i samverkan
mellan bl a Region Skåne och Kommunförbundet Skåne. C4 Elnät AB, TeliaSonera m fl aktörer
har lokala ortsnät till vilka det finns möjlighet att ansluta sig.
Vid exploatering av området ska svartfiber läggas under gatumark och samråd ske med C4 Elnät AB eller annan aktör.
Avfall
En återvinningsstation för förpackningar och tidningar finns idag utmed Åängavägen vid f d
livsmedelsaffären i Hammar. Denna avses användas även av de tillkommande bostäderna.
Inom handelsområdet (i närheten av dagligvaruhandel) ska mark avsättas för upprättande av en
återvinningsstation där besökare till handelsområdet kan lämna förpackningar och tidningar.
Verksamhetsavfall från tillkommande verksamheter i området ska hanteras enligt bestämmelser
i gällande lagstiftning och enligt krav från respektive verksamhets tillsynsmyndighet inom miljöområdet.
Renhållningen Kristianstad svarar för hanteringen av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från såväl hushåll som verksamheter. Vid utformning av soputrymmen eller andra frågor
som rör avfallshanteringen skall samråd ske med Renhållningen Kristianstad.
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KONSEKVENSER
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
En separat miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för planförslaget. De slutsatser som presenteras i kapitel 7 utgör en samlad bedömning av planförslagets inverkan på omgivningarna.
Här sammanfattas de i punktform (för bakomliggande resonemang se separat MKB):
-

Öppna jordbruksmarker byggs igen – negativt för landskapsbilden men positivt för
stadsbilden med en ny infart till staden.

-

Kulturmiljön kring Hammarshus förlorar i kraft då handelskvarteren förtar intrycket av
gårdsmiljön. Samtidigt skapas nya upplevelsevärden av kulturmiljön som kan nå ut till
fler.

-

Arkeologiska fynd som inte ännu upptäckts riskerar förstöras. Gäller två av fem områden.

-

Trafikstrukturerna fördelar trafiken på ett positivt sätt och avlastar det befintliga nätet.
Negativa effekter finns för trafikplatsen Hammar/E22 där framkomligheten och trafiksäkerheten riskerar att försämras. Inga negativa konsekvenser till följd av buller.

-

Markradon och sättningar i mark kan ge måttligt negativa konsekvenser. Inte markvibrationer.

-

Grundvattnet påverkas inte negativt, varken den kemiska eller kvantitativa statusen.

-

Översvämningsrisk finns för det västra området. Måttligt negativa konsekvenser bedöms uppstå.

-

Inga negativa konsekvenser till följd av transporter av farligt gods.

-

Inga negativa konsekvenser som följd av bländningsrisker. Åtgärder föreslås.

-

Ur ett trygghetsperspektiv blir konsekvenserna mycket positiva genom funktionsblandning, nya förbindelser, ljussättning, minskade barriäreffekter osv.

-

Etablering av handel i Hammar innebär ökad konkurrens för de etablerade butikerna för
volymhandel och shopping i stadskärnan. Negativa konsekvenser i form av minskad
omsättning och neddragningar bedöms uppstå. Dagligvaruhandeln påverkas ej. Positiva
effekter är möjligheten att möta den regionala konkurrensen inom handeln och att kunna
erbjuda fler arbetstillfällen. Inköpsresor till sydvästra Skåne bedöms kunna minska vilket är positivt för miljön.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
MKN för luft
Gällande miljökvalitetsnormer för luft, med gränsvärden för kväveoxid, kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, partiklar (PM10) i utomhusluft, bensen och ozon, bedöms inte överskridas med en utbyggnad av området enligt planförslaget. Områdets läge i det öppna landskapet gör det väl ventilerat.
Planförslaget bedöms inte heller bidra till en ökad halt av luftföroreningar i centrum. Den handel som planeras i Hammar har delvis andra målgrupper än centrumhandeln och förväntas locka
besökare från en större region som har köpcentrat som målpunkt. En liten andel kan förväntas
besöka även centrum. Eftersom kollektivtrafikförsörjningen är optimal i Hammar är det möjligt
för icke bilburna att snabbt och smidigt röra sig mellan handelsområdet och centrum/centralstationen. Det är möjligt att en del av de besökare som vill in till centrum ställer bilen i Hammar
(eftersom parkeringarna inom handelsområdet kommer att vara avgiftsfria) och tar bussen. Inne
i centrala staden är parkeringsavgifterna relativt höga medan de större avgiftsfria parkeringarna
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ligger lite utanför (t ex vid Naturum, gasverket på söder eller vid vattentornet). Denna styrning
av biltrafiken genom parkeringstaxan är ett led i arbetet med att minska trafiken inne i själva
stadskärnan.
Kommunen har under flera år mätt halterna av PM 10 inne i centrum i en tät stadsmiljö med
smala gaturum. Dygnsmedelvärdet 50 mikrogram/m3 får överskridas max 35 gånger/år och detta
värde har tangerats två år (år 2003 och 2006) under hela mätperioden. De höga värdena har uppmätts de år snömängden varit ovanligt stor, temperaturen underskridit noll (ingen avsmältning)
samt då snöröjning ej skett. Vid sådana förhållanden hålls partiklar kvar mellan snövallarna och
rörs upp varje gång ett fordon passerar. Vid mer normalt vinterväder uppstår inte detta problem.
Gällande MKN för luft kommer att hållas dels genom utbyggnaden av Kristianstadslänken ända
ut till planområdet och dels genom införanden av olika styrmedel kopplade till den nya trafikplan för hela staden som kommunen nu påbörjat.
MKN för vatten
Miljökvalitetsnormen för vatten kommer inte att påverkas negativt av planförslaget då vatten
inom området hanteras i enlighet med framtagna utredningar för va och dagvatten. Hela planområdet kommer att ingå i det allmänna verksamhetsområdet för vatten, spill- och dagvatten.
Ingen kommunal vattentäkt eller andra områden med skyddsföreskrifter berörs av planförslaget.
Utifrån den grundvattenmodell över Kristianstadsslättens grundvattenmagasin som C4 Teknik
låtit utföra är bedömningen att ingen väsentlig påverkan kommer att ske på grundvattnet eller på
grundvattenkvalitén som följd av planområdets utbyggnad.
Hälsa och säkerhet
Trafikkonsekvenser
Planförslaget medför en utbyggnad av det övergripande gatunätet med ny infart till Kristianstad
från öster, från trafikplats Hammar till anslutningen med Gustav Hellströms väg/Sjöhemsvägen.
Genomfart via Blekingevägen till väg 118 förhindras genom åtgärder i utformningen av gatan.
Enbart bussar kommer att kunna köra igenom hela sträckan. Föreslagen om- och utbyggnad av
gatunätet medför att trafiken på nuvarande Blekingevägen genom Hammar kommer att minska
och att förhållandena med avseende på bullerstörningar, luftföroreningar och trafiksäkerhet
avsevärt förbättras i bostadsområdet. (Se vidare Bullerberäkning Blekingevägen, 2013-10-29.)
Föreslagen gång- och cykeltunnel under infartsleden bidrar till att höja säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Tunneln medför att skolbarn kan ta sig säkert från bostadsområden söder om
E22 på separat cykelbana vidare genom planområdet till Hammars skola.

Trafikmängder enligt planförslaget med Blekingevägen stängd för genomfart. (Källa: Tyréns)
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Sedan länge har bostadområdena i Hammar utsatts för konsekvenserna av den höga andelen
genomfartstrafik som har målpunkter i centrum. Det är företrädesvis trafikanter på väg 118 söderifrån som väljer denna infart. Sedan början på 2000-talet har kommunen försökt hitta lösningar genom att följa Trafikverkets fyrstegsprincip. För att försöka leda om trafikanterna till
andra infarter har Blekingevägen byggts om till en miljöprioriterad väg med stensatt mittrefug,
belysningsstolpar mm. Körbanorna har därigenom smalnats av och busshållplatserna har dessutom flyttats ut i körbanan vilket bidragit till att hålla nere hastigheten. Södra infarten till Kristianstad har under senare år byggts om till en vacker och funktionell entré med vattenfontän och
dubbla körfält vidare in till Snapphanerondellen för att om möjligt flytta över trafikanter dit från
Blekingevägen.
Dessa åtgärder har inte fått önskad effekt utan olägenheterna för boende i Hammar fortgår. Som
en sista åtgärd för att försöka lösa problemen har kommunen övervägt att bygga en ny infartsled
eller förbifart Hammar. Projektet är väldigt omfattande och har tidigare ej varit möjligt att genomföra. I samband med denna utbyggnad av hela stadsdelen då stora markområden exploateras
kan en samfinansiering och ett samnyttjande av vägen komma till stånd. Kommunen anser det
vara högprioriterat att lösa trafikproblemen i Hammar vilket bekräftades av samrådssynpunkter
från boende i stadsdelen.
De ökade trafikmängder som blir följden av planföreslaget (se bild föregående sida) skulle
kunna få negativa konsekvenser för motorvägen, E22, och för trafikplats Hammar som utgör
riksintresse för kommunikationer. För att kunna bibehålla den höga trafiksäkerhet och goda
kapacitet som finns idag på E22 kommer ombyggnader av trafikplatsen att krävas för planförslagets genomförande. Ett krav som uttalats av Trafikverket är att ombyggnationer av trafikplats
Hammar ska vara färdiga innan ett köpcenter enligt planförslaget kan invigas. Kommunen samråder med Trafikverket kring utformning av trafikplatsen och genomförandefrågor vilka avses
lösas i avtal. (Se även genomförandebeskrivningen s 31.) Planförslagets genomförande kommer
inte att försämra trafiksäkerheten eller kapaciteten på riksintresset för kommunikationer.
Översvämningsrisk
Hammarslundsvallen skyddar en stor del av Kristianstad från översvämning och konsekvenserna av ett vallbrott skulle vara mycket stora ur ett totalt samhällsperspektiv. Arbetet pågår därför
kontinuerligt sedan 2002 med uppförande och förstärkning av vallar runt staden för att förhindra
översvämning orsakade av hög vattennivå i Helgeå och Hammarsjön.
Utifrån en terrängmodell och en datamodell MIKE FLOOD 11 samt en 2D-modell (MIKE 21)
har översvämningsrisker och konsekvenser studerats för ett vallbrott med vattennivåer på 2,2–
3,3 meter i Hammarsjön. (Nuvarande medelvattennivå är 0,3 m ö h.)
Hammarslundsvallen bedöms ha god stabilitet mot vattentryck och den huvudsakliga översvämningsrisken är kopplad till överilning som via erosion av vallkrönet kan leda till ett fullt
utvecklat vallbrott inom några timmar.
För att förhindra att detta sker har kommunen bl a utvecklat ett varningssystem ”Flood Watch
Kristianstad” som ger prognoser för flöden och vattennivåer i Helge å och Hammarsjön med 10
dagars framförhållning. Om höga flöden identifieras finns fastställda instruktioner för övervakning, bedömning av hotbild och genomförande av åtgärder.
Kommunen har handlat upp temporära skyddsbarriärer som vid en akut situation kan höja
Hammarslundsvallens krön till erforderlig skyddsnivå. Skyddsbarriärerna finns redan tillgängliga och motsvarar 1400 längdmeter.
Vad gäller planområdets utsatthet vid ett eventuellt vallbrott har beräkningen för ett ”värsta
scenario” utgått från ett 1000-årsflöde med en vattennivå på +3,3 m i Hammarsjön (ca 500 m3/s
i Helgeå vid Torsebro). Slutsatsen av simuleringarna är att planområdet efter 1 dygn berörs av
vatten i det västra volymhandelskvarteret. Föreslagen byggnad mot Otto Lindenows väg nås av
vatten till en höjd av +1,5-2 m medan den östra byggnaden inom samma kvarter kan nås av
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vatten upp till +1-1,5 m. Efter en vecka har vattennivåerna innanför och utanför vallen jämnats
ut och reparationsarbetena kan påbörjas följt av utpumpning av vattnet.
Planområdet är i sina lägsta delar utmed Otto Lindenows väg beläget på höjden +/-0 m. Planbestämmelserna anger att lägsta nivå för färdigt golv i det västra handelskvarteret är +2 m, vilket
innebär att det inte är någon fara för liv. Efter ett eventuellt vallbrott finns förhållandevis gott
om tid för människor att ta sig till andra delar av staden, söka skydd högre upp i byggnaderna
eller ta sig till närbelägna höjder som finns inom planområdet.

Bild över ett värsta scenario om Hammarslundsvallen brister då Hammarsjöns vattennivå ligger på +3,3 m.
Källa: Kristianstads kommun

För att förhindra materiella skador och inte riskera människors hälsa och säkerhet kommer det
västra handelskvarteret att fyllas upp så att byggnaderna ligger med lägsta golvhöjden +2 m ö h.
Dessutom vidtas åtgärder i byggnader för att skydda tekniska installationer (de ska placeras på
en höjd av minst +3 m ö h) och möjliggöra utrymning upp på ett andra våningsplan.
Farligt godstransporter
Farligt gods transporteras på motorvägen E22 inom ett relativt kort avstånd (under 100 m) från
planerade handelsbyggnader. Enligt RIKTSAM (Riktlinjer i samhällsplaneringen, framtaget av
bl a Länsstyrelsen i Skåne) ska riskerna med farligt godstransporter beaktas inom ett avstånd av
150 m från transportleden. Riskerna ska hanteras inom planprocessen och var färdigutredda
inför planens antagande.
En riskhanteringsprocess för Hammarshusområdet inleddes under samrådet där även Räddningstjänsten i Kristianstad medverkat. Eftersom flerbostadshusen placerats på ett avstånd större
än 150 m från E22 ligger individrisken med god marginal under den tillåtna. Det samma gäller
handelskvarteren som föreslås ligga på ett avstånd större än 50 m från motorvägen. För köpcenter och livsmedelsbutik närmast motorvägen rekommenderas avstängningsbar ventilation med
tanke på den stora mängden besökare som kan komma att vistas där. (Se vidare i bilaga Riskhänsyn 2013-01-22.)
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Buller
I antagna propositionen ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”, 1996/97:53 anges
riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 30 dBA ekvivalentnivå inomhus, 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid, 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid
fasad respektive 70 dBA maximalnivå i anslutning till uteplats.
Trafikbelastningen på Blekingevägen genom Hammar har år 2012 uppmätts till ca 8000 fordon/dygn. Efter planförslagets utbyggnad bedöms trafiken på Blekingevägen uppgå till 4000
fordon/dygn. En framskrivning till år 2030 visar på ett flöde på 5000 fordon/dygn. Då kommer
det att finnas ca 24 000 fordon/dygn på infartsleden istället. Trafikstörningarna kommer således
att minska för boende i Hammar som en följd av planförslaget.
Föreslagna bostäder utmed Blekingevägen placeras på ett avstånd om 22 från vägkant. En beräkning av bullernivåerna efter planens genomförande visar att riktvärdet 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad överskrids med 1 dBA. Överskridandet anses acceptabelt med motiveringen att kommunen här har för avsikt att bygga en tät stad med radhus och flerbostadshus
som samspelar med befintlig bebyggelse i området. Stadsmässigheten går förlorad om avståndet
från vägkant måste ökas ytterligare för att klara 55 dBA. I ett Kristianstadsperspektiv ligger
Hammar relativt centralt (med cykelavstånd från centrum) och i ett väldigt bra kollektivtrafikförsörjt läge vilket motiverar en hög exploateringsgrad och täthet.
Riktvärdet 70 dBA maximalnivå utomhus överskrids också, vilket leder till krav på bullerskyddad uteplats för varje bullerutsatt lägenhet. Kravet regleras med en planbestämmelse. Bostadshusen kommer att förläggas med långsida mot Blekingevägen för att skapa lugna innergårdar
och därmed möjlighet till tysta uteplatser. För att erhålla riktvärdena inomhus kommer krav att
ställas på bullerreducerande fönster enligt framtagen bullerberäkning.
Inom de markområden som är bullerstörda i handelskvarteren kommer det också att ställas krav
på bullerreducerande åtgärder i fasader för att skapa goda arbetsplatsmiljöer inomhus.
Handelsutredning
En handelsutredning för Kristianstad togs fram 2010-10-15, vars innehåll till stor del baseras på
detaljplanen kring ”Infart Kristianstad/Södra Infarten”. Ett kapitel behandlar shopping vid Hammarshus och ett annat beskriver en marknadsanalys. Trots denna utredning bedömdes behovet
ändå finnas att mer i detalj utreda konsekvenserna av detta planförslag. En konsultfirma gjorde
därför en utredning i tidigt skede som senare uppdaterades 2012-08-29.
Handelsutredningen visar att etableringen av dagligvarubutiker i området främst kommer att
konkurrera med butiker av samma storlek i Kristianstad som har kraft att möta konkurrensen.
Dessa större butiker kan komma att känna av en minskning på 5-10 % men kommer förmodligen att ta igen andelen inom några år.
Shoppingområdet kommer att påverka främst utbudet av liknande butiker i centrala Kristianstad, Sölvesborg och Bromölla med en förlust på ca 12-13% av omsättningen. Detta är hanterbart för de större butikerna men kan leda till en viss utslagning av småbutiker. Tyngdpunkten i
Kristianstads centrumhandel kommer att förskjutas österut mot den nya gallerian vid Domus.
Det kommer att krävas gemensamma insatser för att stadskärnan ska stå fortsatt stark.
Volymhandeln i Hammarshus kommer att konkurrera med Härlövsområdet i första hand vilket
kan splittra upp staden ur ett handelsperspektiv. Utvecklingen beror mycket på vilka enskilda
butiker som kommer att etablera sig i Hammarshusområdet. Utvecklingen i andra volymhandelsområden har beaktats och bedömningen är att etableringen i Älmhult med ca 15 volymhandelsbutiker påverkar motsvarande handel i Kristianstad med ett par procent. Det motsvarar ungefär ett års tillväxt.
Under samrådet inkom synpunkter på handel som en mellankommunal fråga varför ytterligare
en handelsutredning har tagits fram. I ett regionalt perspektiv kommer Galleria Boulevard och
handelsområdet i Hammar tillsammans stärka Kristianstad som handelsstad i Skåne nordost.
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Regionen behöver ett starkt handelscentrum som alternativ till de större städerna i västra
Skåne. Utan satsningarna på centrum och Hammar kommer utflödet från regionen att öka även
om utredningen räknar med att andra handelsetableringar då skulle tillkomma istället.

Torghandel på Lilla torg i Kristianstad (Källa: Kristianstads kommun)

Beräkningar visar att antalet resor från regionen till västra Skåne är ca 500 000 st/år, vilket motsvarar ca två resor per hushåll och år. Reslängderna för detta beräknas till 63 miljoner km/år.
Utan satsningarna i Kristianstad på både centrum och Hammar skulle reslängden öka till 85
miljoner km år 2017 och 110 miljoner km år 2022. Antal kilometer som sparas in är således 22
miljoner km år 2017 och 37 miljoner km år 2022. (Se vidare Handelbalansen i Skåne och västra
Blekinge, 2013-07-12.)
Mellankommunal samverkan
Styrelsen inom kommunförbundet Skåne Nordost (som består av respektive kommunstyrelses
presidie i Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Bromölla samt Hörby) har behandlat
frågan om ett handelscentrum i Hammar. Vid ett sammanträde 2013-04-24—25 beslöts att
grannkommunerna ska uttala sitt stöd för att Kristianstad som handelsstad kan fortsätta utvecklas med ett handelsområde i Hammar samt att förbundet ser positivt på de arbetstillfällen som
skapas genom denna etablering. Styrelsen hade ingen erinran mot planförslaget och grannkommunerna har därmed uttalat sitt stöd. Trots styrelsens beslut att sända ett brev till länsstyrelsen
med ovanstående innehåll skedde detta inte.
Alla grannkommuner har beretts möjlighet att lämna synpunkter under både samråd och granskning då planförslaget skickats ut. Inkomna synpunkter har redovisats i tidigare samrådsredogörelse (daterad 2013-04-17) och i bifogat granskningsutlåtande. Fem av sju kommuner har svarat
under granskningen och ingen har någon erinran mot planförslaget även om man framfört vissa
synpunkter.
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GENOMFÖRANDE
Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planförslaget vinner laga kraft.
Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken med ansvar för dess utbyggnad, drift
och underhåll.
Utbyggnad
Fastighetsbildning och utbyggnad av exploateringsområdet kan ske så snart planförslaget antagits och vunnit laga kraft. Utbyggnaden av de olika delområdena kan ske samtidigt eller i etapper beroende på efterfrågan.
Infartsleden och tillhörande trafikplatser ska byggas efter planens antagande och är en förutsättning för att handelskvarteren ska kunna exploateras. I samband med detta kommer infartsleden
att kopplas till trafikplats Hammar med en ny cirkulationsplats vid väg 118. Trafikplatsen söder
om E22 behöver också byggas om. Båda cirkulationerna ska stå klara innan handelskvarteren
kan öppna sin verksamhet. Kommunen ansöker om erforderliga tillstånd för väganslutningar.
Under byggskedet av handelskvarteren ska tung trafik angöra planområdet enbart från infartsleden för att minimera störningar för boende i Hammar. Under uppförandet av bostadsområdet
kommer tillfarterna via Blekingevägen att användas. Kommunen bygger ut lokalgator, gångoch cykelvägar och allmän platsmark efter behov.
Bostadskvarteren kommer att uppföras efter handelskvarteren och under en längre period. En
markanvisningstävling ska genomföras och byggherrar ska tilldelas markområden. Den övergripande grönstrukturen med parker och planteringar bör anläggas tidigt för att skapa trevliga miljöer för närboende samt förbereda och möjliggöra ett grönt bostadsområde.

Avtal
Handelskvarteren
Mellan kommunen och exploatören av de olika handelsområdena ska upprättas ett avtal som
reglerar markupplåtelse och fördelning av kostnader.
Kommunledningskontoret genom mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för att avtal
upprättas. Ett av exploatören godkänt genomförandeavtal ska föreläggas kommunfullmäktige
senast då detaljplaneförslaget läggs fram för antagande. Kvalitets- och gestaltningsprogrammet
ska kopplas till avtalen med exploatörer och gälla som civilrättslig överenskommelse.
Bostadsområdet
Efter genomförd markanvisningstävling kommer avtal att upprättas med de byggherrar som
tilldelas ett markområde. Kvalitets- och gestaltningsprogrammet ska kopplas till avtalen med
exploatörer och gälla som civilrättslig överenskommelse.
Trafikplatser
Inför ombyggnaden av trafikplats Hammar ska avtal upprättas med berörda parter. Ett av Trafikverket godkänt avtal ska föreläggas kommunfullmäktige senast då detaljplaneförslaget läggs
fram för antagande.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning m.m. (se separat fastighetskonsekvenskarta, bilaga A)
Kristianstads kommun ansöker om fastighetsbildning inför planförslagets genomförande. Lantmäteriförrättning ska genomföras för att om behov finns för handelsområdet bilda t ex fyra separata fastigheter från Hammar 9:151.
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Överföring av kommunal mark ska ske från fastigheten Hammar 9:151 till fastigheten Hammar
9:186 vilket regleras i särskilt avtal.
Inom bostadsområdet kommer ett flertal fastigheter att bildas från Hammar 9:151.
Kvartersmarken med markanvändning odling (L) kan styckas av till en egen fastighet. I samband med avstyckning bör ett officialservitut för infart via handelskvarteret bildas.
Kommunen ska förvärva del av fastigheten Hammar 9:16 för utbyggnad av trafikplatsen. Delen
fastighetsregleras till Hammar 9:151.
Fastigheten Hammar 41:1 kommer att lösas in av kommunen och regleras till Hammar 9:151.
De delar av fastigheterna Kristianstad 3:14, 3:31 och 3:36 som är utlagda som allmän platsmark
bör fastighetsregleras till Hammar 9:151.
Beroende på hur fastighetsbildningen kommer att ske inom planområdet kan behov uppstå av att
inrätta gemensamhetsanläggningar för t ex parkeringar, garage, interngator, lastgårdar, grönytor
och gc-vägar inom kvartersmark.
Ledningsrätt och servitut
De allmänna ledningar som eventuellt måste passera genom området behöver tryggas med avtalsservitut eller ledningsrätt. För att kunna inrätta ledningsrätt på kvartersmark krävs dessutom
u-område i plankartan. Detta ska göras för vissa vattenledningar, kabelanläggningar och eventuellt svartfibernät inom området.
Befintlig ledningsrätt för dagvattenledning utmed Blekingevägen ska omprövas för att om möjligt göras smalare. Detta är nödvändigt om byggrätterna inom bostadsområdet ska kunna nyttjas
fullt ut.
Ett avtalsservitut kommer att bildas för att säkra tillfarten för fastigheten Hammar 9:186 över
det nya handelskvarteret som ska avstyckas från Hammar 9:151. Upphävande av gällande officialservitut för tillfart till Hammar 9:186 från Otto Lindenows väg ska prövas i en lantmäteriförrättning. En överenskommelse om detta bör upprättas.

Ekonomiska frågor
Kostnader för detaljplan och fastighetsbildning svarar kommunen initialt för. Kostnaderna tas
sedan ut i samband med markförsäljning och regleras i avtal mellan kommunen och exploatör.
Någon planavgift i samband med framtida bygganmälan skall därför inte tas ut för tillkommande bebyggelse och andra anläggningar inom området.
För utbyggnad av området ska särskilt avtal för genomförandet tecknas mellan kommunen och
exploatörer. För exploateringsanläggningar inom kvartersmark svarar respektive exploatör.
Kostnader för eventuella flyttningar eller andra åtgärder som krävs för att säkerställa TeliaSonera Skanova Access kablars funktion skall fördelas enligt gällande avtal. Eventuella flyttningar
av befintliga elledningar, fjärrvärmeledningar eller fiberkabel bekostas av exploatören.
Anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el, fjärrvärme och fiberanslutning utgår enligt gällande
taxor.

Tekniska frågor
Berörda lednings- och nätägare (C4 Energi, C4 Teknik, TeliaSonera Skanova) kontaktas i god
tid innan arbeten påbörjas som påverkar deras anläggningar.
Tekniska utredningar
En kompletterande geoteknisk undersökning kommer att krävas inför anläggandet av dagvattendamm vid infartsleden. Inför detaljprojektering av kvartersmarken kan ytterligare undersökningar krävas.
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STADSBYGGNADSKONTORET

Margareta Lannér-Hagentoft
planchef

Marie Nilsson Shehata
planeringsarkitekt
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