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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planavdelningen 
 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Detaljplan för del av KRISTIANSTAD 4:47 m.fl. 
Bangårdsområdet i Kristianstad 
Detaljplanen för del av KRISTIANSTAD 4:47 m.fl. Bangårdsområdet i Kristianstad 
handläggs med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen SFS 2010:900. Samråd 
har enligt byggnadsnämndens beslut 2018-06-26 §108 genomförts under tiden 2018-07-
05 till 2018-08-27. Myndigheter, förvaltningar och berörda sakägare enligt upprättad 
fastighetsförteckning har underrättats om granskningen och fått möjlighet att lämna 
synpunkter på planförslaget.  

Planförslaget har under samrådstiden funnits tillgänglig i Rådhus Skåne i Kristianstad 
samt på kommunens hemsida.  

Yttranden utan synpunkter/invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Kristianstad Österlen Airport 2018-08-30 
2 Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-07-31 
3 Renhållningen Kristianstad 2018-10-31 
4 Försvarsmakten 2018-09-03 

Yttranden med synpunkter och/eller invändningar 

 Avsändare Inkommandedatum 

1 Länsstyrelsen 2018-09-07 
2 Region Skåne 2018-08-27 
3 Trafikverket 2018-08-23 
4 Lantmäteriet  2018-08-24 
5 Kommunledningskontoret 2018-08-22 
6 C4 Teknik 2018-08-23 
7 Räddningstjänsten 2018-08-27 
8 Kultur- och fritidsnämnden 2018-08-27 
9 C4 Energi 2018-08-24 
 C4 Energi 2019-03-28 
 C4 Energi 2019-10-23 
 C4 Energi 2020-04-28 

10 Regionmuseet 2018-08-24 
11 EON 2018-08-28 
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12 Föreningen Gamla Christianstad 2018-08-14 
13 Skånemejerier, Näsbyholm 1 2018-08-31 
14 Åke Lövquist 2018-08-27 
15 Ravelinen 2, Balstorp Förvaltnings AB, Per-Lennart Göransson 2019-01-22 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens formella synpunkter  
Följande synpunkter har koppling till Länsstyrelsens prövningsgrunder enligt 11 kap. 
plan- och bygglagen.  

Risk för översvämning/människors säkerhet  
I och med planområdets läge och utsatthet i förhållande till framförallt beräknade 
framtida havsnivåer anser Länsstyrelsen att planhandlingarna behöver kompletteras med 
ett utökat resonemang kring riskerna vid ett eventuellt genombrott av stadens 
skyddsvallar. Detta både i förhållande till risken för människors säkerhet samt utifrån ett 
allmänt översvämningsperspektiv.  

Länsstyrelsen ser detta som särskilt viktigt då exploateringen bland annat inbegriper 
kriminalvård med häkte där rörligheten för människor är begränsad. Ett utökat 
resonemang kring översvämningsproblematiken bör även innefatta ett vidare perspektiv 
där till exempel räddningstjänstens tillgänglighet till området belyses.  

Länsstyrelsen ser i sammanhanget också att planhandlingarna behöver kompletteras 
utifrån att planområdet ligger inom ett vattenskyddsområde. Handlingarna bör redovisa 
de skyddsföreskrifter som finns inom området samt hur exploateringen förhåller sig till 
dessa.  

Länsstyrelsen kan konstatera att en VA- och dagvattenutredning saknas i det här skedet.  

Utifrån detta och ovan nämnda behov av kompletterande redovisningar anser 
Länsstyrelsen att det i nuläget saknas tillräckligt underlag för att kunna bedöma markens 
lämplighet för den föreslagna exploateringen avseende människors säkerhet samt risk för 
översvämning.  

Riksintressen  
Riksintresse anläggningar för kommunikationer 3 kap. 8 § MB  
Länsstyrelsen har tagit del av Trafikverkets yttrande över aktuellt planförslag (TRV 
2018/76174). Av detta framgår att den del av Blekinge kustbana som sträcker sig utmed 
planområdet inte varit geografiskt redovisat som riksintresse för kommunikationer hos 
Trafikverkets tillgängliga kartunderlag på myndighetens webb-plats. Länsstyrelsen tolkar 
planhandlingarna som att kommunen därför inte uppmärksammat behovet av att bedöma 
planförslagets påverkan på riksintresset i denna del, vilket därmed kvarstår att göra. Av 
handlingarna behöver det visas att planförslaget inte påtagligt försvårar utnyttjandet av 
den aktuella anläggningen, vilket bland annat innebär att nödvändiga ytor kopplade till 
riksintresseanspråket behöver säkerställas.  
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Länsstyrelsen bedömer att planförslaget i sin nuvarande form – som möjliggör ny 
bebyggelse cirka sju meter från närmsta spår – riskerar att påtagligt skada aktuellt 
riksintresse. Länsstyrelsen ser därför behov av fortsatt dialog med kommunen samt 
Trafikverket för att definiera vilka markanspråk eller behov av åtgärder inom 
planområdet som är relevant för att riksintresset ska tillgodoses.  

Riksintresse för kulturmiljövården 3 kap. 6 § MB  
Planområdet omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövården, men området är beläget 
strax utanför riksintressets gräns. Med tanke på exploateringens omfattning, med stora 
volymer och höjder upp mot 30 meter, menar Länsstyrelsen att det av planhandlingarna 
bör framgå hur exploateringen påverkar stadsbild, enskilda byggnader eller andra värden 
kopplade till riksintresset.  

Hälsa och säkerhet – markföroreningar  
Av planhandlingarna framgår att delar av planområdet är förorenat och att behov av 
sanering föreligger. Plankartan innefattar en generell planbestämmelse som innebär att 
startbesked inte får ges för byggnation och markarbeten förrän avhjälpande av 
markförorening kommit till stånd. Det är kommunen som vid planläggningen ansvarar för 
att marken undersöks och bedöms. Länsstyrelsen menar att föroreningssituationen bör 
vara så pass utredd i planprocessen att det av plankartan framgår inom vilka delar av 
området som en villkorsbestämmelse är nödvändig.  

Länsstyrelsens övriga synpunkter och rådgivning  
Kulturhistorisk värdefull bebyggelse  
Den första järnvägslinjen till Kristianstad öppnade 1865, och räknas som den första 
enskilda järnvägen i Skåne. Järnvägens utbyggnad kom starkt att påverka stadens fortsatta 
utveckling och idag är flera miljöer kopplade till järnvägen skyddade som 
byggnadsminnen. Dels är Kristianstad järnvägsstation skyddad som enskilt 
byggnadsminne, och dels är lokstallet med vattentorn skyddade som statliga 
byggnadsminnen. Inom planen finns viktiga delar av Kristianstads järnvägshistoria, genom 
byggnader och spårområde som tillkommit i samband med att staden fick egna 
tullrättigheter. Flera av byggnaderna har av Regionmuseet bedömts ha höga 
kulturhistoriska värden i den bebyggelseinventering som utförts av museet med anledning 
av planen.  

 I Länsstyrelsens beslut om byggnadsminnesförklaring av järnvägsstationen konstateras 
att det stora antalet byggnader som finns bevarade från den äldre järnvägsmiljön skapar 
en kulturhistoriskt sammanhängande miljö som är oerhört värdefull. I miljön ingår 
stationsbyggnaden, vattentorn, lokstall med vändplatta och vattenkastare, verkstad och 
förrådsbyggnader, kontors- och personalbyggnader. Dessutom de byggnader som nu 
omfattas av planarbetet, i form av Tullkammare, expeditionslokal och godsmagasin. 
Länsstyrelsen vidhåller bedömningen att järnvägsmiljön sammantaget har mycket höga 
värden och menar att konsekvenser av förändringar i närområdet bör bedöms i relation 
till miljön som helhet.  



LAGA KRAFTHANDLING  
LAGA KRAFT: 2021-03-04 
ANTAGEN KF: 2021-02-09 
1290K-P2021/5 
BN 17-547 

4 (37) 
 

Aktuellt planförslag innebär att samtliga byggnader utom tullkammaren med packhus 
riskerar att rivas, inklusive godsstationen och de godsmagasin som av museet bedömts ha 
höga kulturhistoriska värden och stor betydelse för miljön som helhet. Tullkammaren med 
packhus förses visserligen med rivningsförbud samt med skydds- och 
varsamhetsbestämmelser. Ny exploatering tillåts dock ända fram till befintlig bebyggelse. 
Den riktning som dominerar området idag i form av spårens och godmagasinens 
lokalisering bryts helt av planförslaget. Den nya bebyggelsen kommer att representera en 
tät och hög massa med en radikalt annorlunda skala än den äldre bebyggelsen. 
Länsstyrelsen bedömer att planläggning av området för ny bebyggelse i större 
utsträckning hade behövt ta hänsyn till miljöns värden som helhet. Den kulturhistoriskt 
värdefulla godsstationen med angränsande godsmagasin hade behövt bevaras och 
integreras i planeringen och större hänsyn hade behövts tas till befintliga samband och 
riktningar i miljön.  

Artskydd  
Länsstyrelsen vill erinra om att inom föreslaget detaljplaneområde förekommer den 
rödlistade biarten stortapetserarbi. Arten omfattas av åtgärdsprogram, se 
Naturvårdsverkets hemsida här: http://www.naturvardsverket.se/OmNaturvardsverket/ 
Publikationer/ISBN/6300/978-91-620-6332-0/  
Stortapetserarbi är en biart som har minskat dramatiskt i Sverige, och finns idag bara i 
östra Skåne, på Öland och Gotland. Sverige har ett internationellt ansvar för denna arts 
långsiktiga överlevnad. Bina är beroende av storblommiga korgblommiga växter, särskilt 
väddklint, och lämpliga miljöer finns ofta i infrastrukturens biotoper, torr ängsmark, 
täkter, bebyggelsenära småbiotoper och invid stränder. Det största hotet mot dem utgörs 
av minskad förekomst av väddklint. För att gynna stortapetserarbin och andra biarter kan 
det därför med fördel tillskapas sandiga miljöer inom detaljplaneområdet.  
 
Länsstyrelsens bedömning  
Mot bakgrund av att det finns brister i handlingarna kan Länsstyrelsen komma att kalla in 
planen för prövning enligt 11 kap. PBL om planen antas utan kompletteringar och 
förtydligande redovisning som visar på markens lämplighet, främst utifrån risk för 
översvämning och människors säkerhet samt riksintresse anläggningar för 
kommunikationer. 

Kommentar: 
Risk för översvämning 
Planhandlingarna kompletterats med ett utökat resonemang om hur planområdet säkras 
från översvämning med anledning av stadens vallar och att exploateringen innebär häkte 
där rörligheten för människor är begränsad. Planbeskrivningen kommer även ange kort om 
hur Räddningstjänsten tillgänglighet till planområdet är tänkt att hanteras. 
Planbeskrivningen kompletteras även med att ett Rättscentrum har stora krav på en väl 
utarbetad rutin vid händelse av brand eller annat behov av snabb utrymning (såsom 
översvämningshot, utsläpp etc.) där de intagna säkras. Kristianstads kommun gör den 
samlade bedömningen att översvämningsrisken inte utgör ett hinder för planförslagets 

http://www.naturvardsverket.se/OmNaturvardsverket/
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bebyggelse. Planhandlingarna kompletteras med en VA/dagvattenutredning som visar hur 
dagvattnet och skyfall kan hanterasels inom och dels utanför planområdet på allmän 
platsmark. Plankartan reglerar att endast 90 % får hårdgöras för att säkerställa att 
resterande 10 % är avsedd för dagvattenhantering.   

Planbeskrivningen kompletteras med information om att planområdet ligger inom ett av 
kommunens 20 vattenskyddsområde. Tillstånd för att exempelvis för att hantera 
brandfarliga eller explosiva varor (ex krut, ammunition) behöver lämnas in till miljö- och 
hälsoskyddskontoret och räddningstjänsten som får hantera ansökningar separat efter 
gällande lagstiftning. I handläggningen kommer det beaktas att området ligger inom 
vattenskyddsområde.   

Riksintresse kommunikationer 
Planhandlingarna kompletteras så att Blekinge kustbana redovisas som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. 

Plankartan har inför granskningsskedet justerats så att nödvändiga ytor kopplade till 
riksintresset för järnvägen har säkerställts. Föreslagen ny reviderad plankarta har 
förhandsgranskats av Trafikverket inför granskningsskedet för att skapa en samsyn över 
markanspråk och behov av åtgärder. Trafikverket har senare meddelat att mindre 
byggnader t ex transformatorstation kan uppföras till maximalt 3 st á 10 kvm med en 
totalhöjd på maximalt 3 m. För större byggnader hänvisas till 30 meters byggnadsfritt 
avstånd. 

Riksintresse kulturmiljövården 
Tänkt byggnation med en större samlokalisering av polismyndigheten och kriminalvård 
medför en förhållandevis stor exploateringen i detta centrala läge i Kristianstad. 

Samrådsförslaget tillåtna nockhöjd på 29 meter har preciserats till 15, 35 respektive 39 
meter. Detta med anledning av ett ökat behov av kontorsutrymme och häktesplatser inom 
tomten. Med hänsyn till den befintliga Tullkammaren och packhuset regleras en lägre 
nockhöjd närmst dessa byggnader på 15 meter. Det har ansetts vara av stor vikt att 
plankartan regleras med en höjdbestämmelse om maximalt 35 respektive 39 meter 
(begränsad del i norra delen) för att underordna sig och förhålla sig till den viktiga Heliga 
Trefaldighets kyrkan och Vattentornet. För att förtydliga detta har planhandlingarna inför 
granskningsskedet kompletterats med illustrationer för att redovisa hur exploateringen 
påverkar stadsbilden, enskilda byggnader och andra värden kopplade till riksintresset för 
kulturmiljövården enligt 3 kap. 6  § MB. Illustrationsmaterialet har tagits fram av Krook och 
Tjäder som kommer komplettera planhandlingarna.  

Ny bebyggelse kommer innebära att staden växer med en ny årsring och fortsätter att vara 
en stad där viktiga publika byggnader har en given plats i stadens utveckling.  

Plankartan kompletteras med utformningsbestämmelser. Eftersom planområdet ligger i 
närheten av flera karaktäristiska byggnader såsom Vattentornet, Tullkammaren, 
Stationshuset, Heliga Trefaldighets kyrkan och en lagerlokal i trä är svårt att styra upp 
utformningen utifrån omgivningen då de skiljer sig i allt från takvinkel, fasadmaterial, färg 
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till höjd. Fasadmaterialet regleras till i huvudsak tegel, sten eller puts. De materialen ger en 
mer levande yta, åldras vackrare och bryter ner byggnadens skala till skillnad från större 
släta ytor. Med anledning av att fasadmaterial ska vara i huvudsak sten, tegel och /eller puts 
och mindre ytor tillåts med inslag av andra fasadmaterial.  

För att fånga upp närheten till Vattenriket regleras att minst 25% av fasaderna/taken ska 
förses med växtlighet. Sedumtak är även bra ur miljö- och djurlivsaspekten (insekter, fjärilar 
mm). 

Det finns ett behov av att uppföra ett säkerhetsstaket/stängsel runt Rättscentrum med 
anledning av att bygganden avser uppföras som ett säkerhetsobjekt. För att skapa ett 
vackert gaturum utmed den publika Vattentornsvägen regleras utformningsbestämmelser 
på stängsel/staket/avskärmning mot gatan, medans övriga gränser inte regleras.  

Markföroreningar 
Inför granskningsskedet har kompletterande markundersökningar gjorts för att klargöra 
föroreningarna i området, åtgärdsbehov och kostnader. Plankartan justeras så att den 
tidigare generella villkortsbestämmelse, som innebär att startbesked inte får ges för 
byggnation och markarbeten förrän avhjälpande av markförorening kommit till stånd, 
preciseras till att endast gälla de markområdena som är i behov av sanering. Kostnaderna 
uppgår till ca 9 miljoner, vilket planbeskrivningen kompletteras med tillsammans med de 
nya miljötekniska markundersökningsrapporterna. 

Plankartan reglerar vidare att en skyddsbestämmelse mot störning inom den kända 
petroleumföroreningen  som anger att marken ska hållas tillgänglig för övervakning och 
kontroll för att hindra spridning. Detta då föroreningen inte är mobil och det bedöms inte 
föreligga något akut behov av sanering.  

Med de föreslagna åtgärderna så bedöms riskerna kopplade till föroreningarna i marken bli 
acceptabla för den planerade markanvändningen, vilket stöds av tillsynsmyndigheten. Vid 
kommande markarbetet och byggnation utanför villkortsbestämmelsen måste hänsyn tas till 
att det kan finnas okända och även kända föroreningar i marken, men hindrar inte att 
använda marken som planerat. Anmälan om förorening, saneringsåtgärder hanteras enligt 
gängse lagstiftning genom bland annat miljöbalkens 10:e kapitel.  

Kulturhistorisk värdefull bebyggelse (övrig synpunkt) 
Efter samrådsskedet, i december 2019, ödelades godsstationen (expeditionsdelen) och 
godsmagasinet i en brand.  

I Länsstyrelsens beslut om byggnadsminnesförklaring av järnvägsstationen anges det att det 
stora antalet byggnader som finns bevarade från den äldre järnvägsmiljön skapar en 
kulturhistoriskt sammanhängande miljö som är värdefull. I miljön ingår stationsbyggnaden, 
vattentorn, lokstall med vändplatta och vattenkastare, verkstad och förrådsbyggnader, 
kontors- och personalbyggnader. Efter den brand som härjade under december månad 2019 
återstår nu bara Tullkammaren och packhus inom planområdet, vilket inneburit att det idag 
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finns färre lämningarna från den äldre järnvägsmiljön och där den sammanhängande miljön 
inte längre blir lika tydlig.  

Inom järnvägsmiljön i Kristianstad finns dock fortsättningsvis tre byggnader som är 
skyddade enligt kulturmiljölagen som byggnadsminnen. Det är stationsbyggnaden, 
vattentornet (det äldre) och lokstallet med vändskiva. Till stationsmiljön hörde tidigare flera 
byggnader med olika funktioner, men av dessa finns endast  vattentornet och lokstallarna 
kvar. De ligger några hundra meter norr om stationsbyggnaden och ingår inte i det 
regionala byggnadsminnet utan är skyddade som statliga byggnadsminnen. 
Planhandlingarna kompletteras med ovanstående. 

För att bibehålla den äldre järnvägsmiljön kommer det befintliga Tullkammarhuset och 
packhuset i granskningsförslaget fortsättningsvis få rivningsförbud, skydds- och 
varsamhetsbestämmelser samt ges en markanvändning. Tullkammarhuset och packhuset 
kommer att integreras som en del av det nya exploateringsområdet där lägre byggnadsdelar 
planeras och regleras i dess direkta närhet.  

Tullkammarhuset med packhus har inför granskningsskedet genomgått en byggnadskontroll 
(Rapport, Status avseende konstruktion på Tullkammaren, Tyréns, 2019-08-21). Vid den 
okulära besiktningen framkom det att golvbjälklag av trä i magasinsdelen var angripet av 
skadedjur sedan flera år och borde bytas ut. Det fanns inga tecken på angrepp på de övriga 
träkonstruktionerna. Den ursprungliga takstolskonstruktionen var undermålig och orsakar 
stora deformationer samt sprickbildningar på ytterväggarna i magasinsdelen. Utredningen 
redovisar att åtgärder bör vidtas för att undvika fortsatta deformationer och 
sprickbildningar. Vidare anges det att om byggnaden ska uppfylla dagens energikrav kan det 
krävas tilläggsisolering av väggar och tak samt åtgärder av fönster. 

Tullkammaren och packhuset ges fortsatt användning. Plankartan ändras också så att 
prickmark, dvs mark som inte får förses med byggnad,  förläggs runt Tullkammarhuset och 
packhus med ca 3 meter som en frizon. 

Med anledning av att nytt plank behöver uppföras utmed spårområdet såvida parkerings 
anordnas utmed spårområdet och staket kring Rättscentrum kommer inte Tullkammarhuset 
och packhus exponeras eller vara synlig för gemeneman, men byggnaden sparas för 
framtiden. Planbeskrivningen förtydligar att de äldre byggnaderna ska underhållas och får 
inte stå och förfalla, vilket ska ske oavsett om det bedrivs verksamhet i byggnaderna eller ej. 

Artskydd (övrig synpunkt) 
Inför granskningsskedet har det upprättats en naturvärdesinventering (Inventering och 
bedömning av naturvärde, Södra delen av Kristianstad 4:47 , Enetjärn natur 2019-07-11) 
som kompletteras planbeskrivningen. Inom planområdet har det återfunnits 
naturvärdesobjekt Klass 3 (påtagligt naturvärde) och Klass 4 (visst naturvärde). Inga arter 
som omfattas av artskyddsförordningen bilaga 1 eller 2 har observerats. För övrigt 
förekommer det två invasiva arter (jätteloka och parkslide) inom området.  
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Länsstyrelsen meddelade i sitt yttrande att det inom området förekommer den rödlistade 
biarten stortapetserarbi. Denna återfanns inte vid fältinventeringen, däremot hittades 
Ängsmetallvinge som också är rödlistad i kategorin NT (nära hotad). 

Till följd av att marken exploateras och hårdgörs ska kompensationsåtgärder genomföras. 
Med anledning av att det planeras för en hög exploateringsgrad inom fastigheten föreslås 
huvuddelen av kompensationsåtgärderna genomföras utanför planområdet. Avsikten är att 
kommunen inom Kristianstads vattenrike sydväst om planområdet ska övertäcka äldre 
muddringsmassor, som uppkom i samband med byggnationen av Naturrum, för att plantera 
fröer som påverkar bina och Vattenriket på ett positivt sätt.  

För att säkerställa att medel avsätts för åtgärderna kommer ett exploateringsavtal 
upprättas som reglerar att exploatören ska bekosta del av de tänkta åtgärderna till 
kommunen. Genomförandebeskrivningen kompletteras med ovanstående. 

Utmed planområdets västra kant står 13 träd av det exotiska trädslaget italiensk al samt en 
björk som tillsammans utgör en allé. Alléer omfattas av det generella biotopskyddet med stöd 
av 7 kap. 11 § MB. Grundkartan har inför granskningsskedet uppdaterats där träden mätts 
in. Det har inte bedömt som möjligt att spara träden vid en exploatering av området och 
exploatören har därför skickat in en ansökan om dispens från biotopskydd. Länsstyrelsen 
beviljade 2020-04-28 dispens för avverkning av 14 träd med villkor att återplantering ska 
ske med träd utmed Vattentornsvägen med en stamomkrets om minst 18-20 cm av oxel eller 
annan lämplig inhemsk art. 

 Övrigt (som berör länsstyrelsen) 
Planbeskrivningen kompletteras med att en arkeologisk utredning har genomförts inom 
planområdets sydöstra del.  

2. Region Skåne  
Region Skåne ser positivt på helheten och ambitionerna med detaljplanen som syftar till 
att förtäta i befintliga strukturer genom omvandling av en del av godsbangården norr om 
Kristianstads centralstation. Det ligger helt i linje med Strategier för Det flerkärniga Skåne 
i sammanhanget att växa effektivt med en balanserad och hållbar markanvändning.  

Region Skåne ser att detaljplaneförslaget kan utvecklas något vad gäller beskrivningar och 
resonemang om kollektivtrafiken. I planen anges exempelvis att ställplatsen för bussar 
permanent måste omlokaliseras i samband med att planområdet bebyggs. Region Skåne 
vill här lyfta vikten av att en sådan omlokalisering inte bör ske till en plats längre bort från 
Kristianstad C än nuvarande ställplats. Region Skåne vill också framhålla vikten av att 
busstrafiken får fortsatt god framkomlighet under hela byggtiden, inklusive kundvänliga 
hållplatser.  

Ett Rättscentrum förväntas ha många transporter av olika slag som ska till och från 
området. Region Skåne vill framhålla att det redan i ett tidigt skede är viktigt att 
säkerställa att området och gatunätet utformas så att dessa transporter inte kommer i 
konflikt med kollektivtrafik på Vattentornsvägen.   
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Vad gäller Kristianstadslänken etapp 3 bedöms i planförslaget att dess eventuella förbifart 
över bangårdsområdet inte påverkas nu aktuell detaljplan. Med tanke på att det finns fler 
alternativ till dragningar, önskar Region Skåne utvecklade resonemang om ovanstående 
för att försäkra att kommunen avser att det är samtliga nu aktuella alternativ som inte 
påverkas av detaljplanen, utan att det fortfarande finns valmöjligheter. Region Skåne ser 
att även planförslaget kan utvecklas med resonemang om hur den trafik som 
Rättscentrum kommer att generera ska fungera med kollektivtrafikstråket. 

Kristianstadlänken etapp 3. Oavsett hur etapp 3 dras norrut kommer kollektivtrafikkörfält 
att behövas på Vattentornsvägen och det är viktigt att dessa har hög framkomlighet för 
busstrafiken. Vattentornsvägen avses breddas ca 3 meter för att göra plats till nytt 
kollektivtrafikstråk och att en gång- och cykelbana på så vis även kan inrymmas i 
gaturummet. Här ser Region Skåne det som önskvärt att kommunen visar hur gaturummet 
i sin helhet ska disponeras för att rymma ovanstående.  

Kommentar: 
Region Skåne-Trafiklösning 
Inför granskningsskedet har dialog förts med Skånetrafiken för att hitta en ny permanent 
ställplats för bussarna som idag är lokaliserad inom planområdet. Detta hanteras inte i nu 
aktuell detaljplan. Planbeskrivningen kompletteras med att området ligger inom ett större 
område där stadsförtätning föreslås och kollektivtrafiken kommer påverkas genom att 
Vattentornsvägen får en ökad trafik med också fler potentiella bussresenärer längs sträckan 
på sikt eftersom bangårdsområdet är ett utpekat förtätningsområde i den fördjupande 
översiktsplanen för staden. 

Planområdet innefattar inte Vattentornsvägen som redan idag är planlagd som allmän 
platsmark. Vattentornvägens utformning är inte låst utan hur gaturummet slutligen 
disponeras regleras inte i denna detaljplan.  

Parallellt med nu aktuell detaljplan detaljstuderas dock Vattentornsvägen från Stationen i 
söder till Snapphanevägen i norr. Det finns ännu bara ett arbetsmaterial framtaget 
(Ramböll, 2020) som redovisar en gång- och cykelbana på båda sidor om vägen och mellan 
körbanorna och gc-banorna anläggs planteringszoner av gestaltningsskäl och ur 
dagvattensynpunkt (avvattning vid kraftigt skyfall och rening). Körbanorna anläggs med en 
bredd på 3,75 meter med en överkörbar mittrefug på 1 meter. Körbanans mått baseras på 
att utryckningsfordon från Rättscentrum ska ha bättre förutsättningar att komma fram 
trots hög trafikbelastning eller köer längs vägen. Planhandlingarna kompletteras med denna 
vägsektion som visar en möjlig utformning av gatan.  

En ny busshållplats föreslås ersätta befintlig vid Norretullsvägen och avser trafikeras av 
både stad- och regionbussar (Arbetsmaterial, Ramböll, 2020). Hållplatsen utformas enligt 
Skånetrafikens tillgänglighetsanpassade hållplats med 2,3 meter bred hållplatsyta och 
placeras sidoförskjutet. Det ges inget utrymme för varken väderskydd eller sittplats, vilket 
planhandlingarna kompletteras med.  
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Planbeskrivningen kompletteras med att Vattentornsvägen ska ges en utformning som tar 
hänsyn till kollektivtrafiken och busshållplatslägen. Planbeskrivningen kompletteras även 
om vikten att av att busstrafiken får fortsatt god framkomlighet under hela byggtiden. 

Kvartersmarken och planområdet har utökats inför granskningsskedet då Rättscentrums 
behov av mark har kommit att öka. Samrådsförslaget inverkade inte på den ev. 
Kristianstadslänkens stäckning över bangårdsområdet (alternativ 3)  men genom 
granskningsförslagets utökade kvartersmark påverkades Kristianstadslänkens tänkta 
sträckning. Detta har medfört att en ny reviderad sträckning för Kristianstadslänken över 
bangårdsområdet har tagits fram (Trivector, 2019-09-16). Konsekvenser blir att 
hållplatsläget i så fall behöver förläggas längre norrut  och att tidigare krav på viss 
vertikalradie och horisontalradie inte riktigt uppnås. Oavsett val av sträckning av 
Kristianstadslänken utesluts inte alternativet över bangårdsområdet trots en etablering av 
nytt Rättscentrum.  

3. Trafikverket 
Vägar  
Området angränsar till vägnät för vilket kommunen är väghållare.  

Gång- och cykelväg  
Inom planområdets södra och västra del finns en gång- och cykelväg som övergår i en 
gång- och cykelbro över järnvägen. Gång- och cykelvägen bedöms ha en viktig funktion 
som länkar samman stadskärnan med stadens norra delar. Trafikverket anser att gång- 
och cykelvägen bör säkras i detaljplanen genom lämplig bestämmelse. Detaljplanen bör 
också justeras så att det inte ligger någon byggrätt över gång- och cykelvägen.  

Järnväg  
Planområdet angränsar till järnvägen, Blekinge kustbana, som är av riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken och som ska skyddas mot åtgärder som kan 
innebära påtaglig skada på riksintresset. Trafikverket anser att tillräckliga respektavstånd 
till planerad bebyggelse behöver upprätthållas både utifrån möjligheterna att 
vidmakthålla järnvägens nuvarande funktion som framtida möjligheter till utveckling av 
järnvägsanläggningen. Idag utgörs Blekinge kustbana av ett enkelspår där det i en framtid 
kan finnas behov av att utveckla med ytterligare ett spår och tillhörande elektrifiering där 
nya kontaktledningsstolpar kan tillkomma i anslutning till fastighetsgränsen mot det 
aktuella planområdet. Idag finns ett befintligt servicespår som avslutas med en stoppbock 
i nära anslutning till planområdets norra del. Även behov av att anlägga servicevägar 
utmed järnvägen kan uppstå i framtiden där Trafikverket inte anser att bebyggelse kan 
tillåtas i fastighetsgräns mot järnvägsanläggningen. Utifrån ovanstående och inte minst 
utifrån trafiksäkerhetssynpunkt hävdar Trafikverket en 30 meter byggnadsfri zon utmed 
järnvägen (från spårmitt). Det gäller både utifrån risken att ett tåg spårar ur och den 
påverkan det innebär för närmiljön och att denna zon inte är lämplig för människor att 
stadigvarande vistas. Detaljplanen medger byggnation för samtliga ändamål som ingår i 
detaljplanen inom det byggnadsfria området, vilket Trafikverket inte kan godta. Att tillåta 
nybyggnation inom detta område påverkar både trafiksäkerheten och framtida 
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möjligheter att utveckla järnvägen negativt och kan komma att innebära påtaglig skada på 
riksintresset för järnvägen. Trafikverket anser att detaljplanen måste justeras så att 
erforderliga säkerhetsavstånd uppfylls.   

Således behöver byggrätten för kontor, centrumändamål, kriminalvård, lager, 
verksamheter samt eventuellt parkeringsgarage justeras till minst 30 meter från 
järnvägen, nuvarande huvudspår. Trafikverket kan tillåta undantag för de två befintliga 
byggnader som planen anger ska finnas kvar inom området. Användning för 
markparkering och mindre byggrätt för teknisk anläggning (t ex transformatorstation) 
kan tillåtas inom ett område minst 12 meter från järnvägen (närmsta spår). Trafikverket 
vill dock göra kommunen uppmärksam på att om markparkering anordnas mindre än 15 
meter till närmsta spår krävs skydd i form av plank eller liknande mot järnvägen och helst 
också tak över fordonen för att skydda mot nedfallande sotstoft och bromsdamm som kan 
skada lacken på uppställda fordon. I det fall det blir aktuellt att uppföra plank vid 
markparkering avgör placeringen i förhållande till järnvägen om det kan uppföras av 
kommunen eller om det måste uppföras av Trafikverket. I förekommande fall ska avtal om 
ansvar och finansiering tecknas mellan kommunen och Trafikverket med utgångspunkten 
att åtgärden ska finansieras av kommunen och/eller exploatören. Detaljplanen angränsar 
till järnvägen där avståndet mellan närmaste spår och fastighetsgräns är ca 7 meter.   

Detaljplanen är utformad med byggrätt ända fram till fastighetsgräns mot järnvägen, vilket 
Trafikverket inte kan tillåta. Anläggningar och byggnader ska kunna underhållas inom den 
egna fastigheten, utan att påverka järnvägen, varför Trafikverket anser markområdet 
minst 5 från fastighetsgräns ska anges som prickmark i planen där ingen byggnation eller 
annan markanvändning förutom gång- och cykelväg tillåts. Detta avstånd krävs även ur 
elsäkerhetssynpunkt om det i framtiden skulle bli aktuellt att utveckla 
järnvägsanläggningen där nya kontaktledningsstolpar kan komma att placeras i anslutning 
till järnvägens fastighetsgräns.  

Med hänsyn till att området får en användning där fler människor kommer vistas och 
uppehålla sig är det viktigt att järnvägen säkras mot spårspring. I nuläget finns en 
avgränsning med ett stängsel i fastighetsgräns. Trafikverket vill meddela att kommunen 
kan komma att få stå för finansiering av ett eventuellt byte till panelstängsel om det skulle 
visa sig uppstå ett sådant behov med anledning av områdets utveckling.  

För att Trafikverket ska kunna göra bedömningen att inte det finns någon risk för påtaglig 
skada på riksintresset för järnvägen måste detaljplanen och föreslagna byggrätter och 
användning i övrigt justeras utifrån angivna avstånd ovan.  

Process för nedläggning av järnväg  
Då den aktuella delen av godsbangården har haft ett utnyttjande av obetydlig omfattning 
har Trafikverket inlett en avvecklingsprocess av järnvägsfunktionen inom området. 
Trafikverkets styrelse beslutade den 20 februari 2017 om upphörande av underhåll på 
delar av Kristianstad godsbangård. Beslutet trädde i kraft från och med Tågplan T18, 
vilken startade den 10 december 2017. Upphörande av underhåll ska gälla i 3 år innan 
Trafikverket kan börja bereda ärendet för nedläggning inför beslut av Trafikverkets 
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styrelse. Innan ett sådant beslut finns och innan gällande officialservitut för 
järnvägsanläggning inom området har upphävts kan inte detaljplanen genomföras. Av 
planbeskrivningen framgår att kommunen avser anta detaljplanen redan i februari 2019, 
vilket är långt innan en nedläggningsprocess kan förväntas vara avslutad.  

Med hänsyn till ovanstående anser Trafikverket att den genomförandetid som 
detaljplanen anger, 5 år, är alldeles för kort. Genomförandetiden bör ändras till 10 eller 15 
år för att ta höjd för de parallella processer som krävs för att ett genomförande av 
detaljplanen ska vara möjlig. Trafikverket anser dessutom att detaljplanen ska förses med 
en bestämmelse som villkorar att bygglov alternativt byggstart inte får ges förrän ett 
nedläggningsbeslut för järnvägen och berörda officialservitut har upphävts.  

Trafikverket noterar att kommunen har bilagt en rapport från 2015 gällande en 
miljöundersökning på aktuell fastighet utifrån tidigare planer om ett nytt badhus.  

Trafikverket vill framföra att det normalt krävs en fullvärdig miljöutredning innan spåren 
kan rivas, vilket sannolikt medför behov av antingen en större eller mindre sanering av 
förorenade massor. Om Trafikverket ska åta sig att utföra miljöutredning, sanering och 
efterföljande rivning av spåren kommer det ta tid i anspråk, säkerligen ett par år, då 
åtgärden behöver förankras och prioriteras i Trafikverkets planer. Alternativt skulle 
annan aktör kunna utföra utredning, sanering och rivning för att om möjligt spara tid. Det 
vi behöver komma fram till är hur ansvarsförhållandena mellan Jernhusen, Trafikverket 
och kommunen ska fördelas i denna fråga som också sannolikt behöver föregås av ett 
avtal. Lämpligt är att kommunen initierar en fortsatt dialog mellan berörda parter.  
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Buller och vibrationer  
Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att 
riksdagens fastställda riktvärden för trafik- och industribuller inte överstigs. De 
nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller 
exploatören. Trafikverket förutsätter även att bebyggelsen säkerställs utifrån risk för 
vibrationer genom erforderliga skyddsåtgärder där det är kommunen och/eller 
exploatören som får stå för samtliga kostnader.  

Farligt gods och risker  
Av handlingarna framgår att kommunen gör bedömningen utifrån risken med hänsyn till 
farligt gods på järnvägen att byggnader för kontor, kriminalvård respektive 
centrumändamål kan placeras 35 respektive 25 meter från närmsta järnvägsspår samt att 
lager, verksamheter, parkering/parkeringshus och tekniska anläggningar kan placeras 5 
meter från närmsta spår. Trafikverket anser att kommunen inte har beaktat möjligheten 
att utveckla järnvägen i framtiden eller risken utifrån om något tåg skulle spåra ur på 
järnvägen och anser att större avstånd till järnvägen måste säkerställas.  

Utmed järnvägen råder 30 meter byggnadsfri zon utifrån trafiksäkerhetssynpunkt och 
Trafikverket kan inte godta byggnation eller övrig användning som innebär att människor 
stadigvarande vistas inom denna zon. Detta gäller oberoende av om riskreducerande 
åtgärder utifrån risk för transporter med farligt gods på järnvägen utförs.  

De avstånd som Trafikverket anser behöver uppfyllas för att tillgodose riksintresset och 
säkerställa säkerheten inom området med hänsyn till järnvägen anges under stycket 
”Järnväg” ovan.  

Luftfart  
Detaljplanen medger byggnader med nockhöjd av 29 meter. Planområdet ligger inom den  
MSA-påverkande zonen för Kristianstad flygplats, vilket innebär att flygplatsen, 
Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egenskap av sakägare, ska ges möjlighet att yttra sig 
över detaljplanen. Trafikverket förutsätter att kommunen hör berörda sakägare.  I de fall 
det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till 
berörd flygplats. Senast i bygglovsskedet ska en lokaliseringsbedömning  
(flyghinderanalys) beställas hos Luftfartsverket för alla typer av byggnader högre än 20 
meter.  

Lokaliseringsbedömning sker även hos Försvarsmakten. Senast fyra veckor före byggstart  
(då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten ”flyghinderanmälan” (enligt 
Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan 
krävs för byggnader och andra föremål som är högre än 45 m och belägna inom tätort och 
högre än 20 m utanför tätort. Läs mer på Försvarsmaktens webbplats där blankett finns.  

Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) i kraft. Dessa 
föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller 
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högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda 
hinderbegränsande ytor.  

Övrigt  
Även den del av järnvägen, Blekinge kustbana som sträcker sig utmed planområdet utgör 
riksintresse för kommunikationer och bör markeras med streckad linje på kartan i 
planbeskrivningen, sid. 7. Trafikverket har noterat att felet härrör från vårt kartunderlag 
för riksintresse järnväg, vilket kommer justeras.  

Gällande servitut som berör järnvägsanläggningen:  

 

Kommentar: 
Inför granskningsskedet har en trafik- och parkeringsanalys tagits fram. Där anges 
uppskattad trafikflöden, tänkta entrélägen, hur in- och utfarter är tänkta att anordnas samt 
en redovisning hur parkeringsbehovet löses inom fastigheten utifrån Kristianstads kommun 
parkeringsnorm. Gång- och cykeltrafiken kommer oundvikligen behöva korsa tänkta in- och 
utfarter och planbeskrivningen anger att det är av stor vikt att dessa utformas väl (genom 
skiftande markbeläggning etc.) för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. 

Skjutstallavägen, väster om Vattentornsvägen, föreslås i granskningshandlingarna inte 
längre utgöras av allmän platsmark GATA,  som samrådsförslaget angav, utan kvartersmark. 
Detta då denna väg behöver nyttjas till Rättscentrum verksamhet. För att angöra fastigheten 
Lokstallet 1 föreslås en ny tillfart från Vattentornsvägen, då dessa inte längre kan nyttja 
Skjutstallavägens västra del. För övrigt är förhållningssättet att Vattentornsvägens 
korsningspunkter ska begränsas för att öka trafiksäkerheten, vilket angavs redan i 
samrådshandlingarna. Skjutsallavägen västra del innehåller allmännyttiga ledningar vilket 
medför att ledningarna förläggs med administrativ bestämmelse ”u” -markreservat för 
underjordiska ledningar.   

Gång- och cykelväg 
Samrådshandlingarna anger att nytt Rättscentrum kommer ta en befintlig gång- och 
cykelväg i anspråk. Planhandlingarna förtydligas med att befintlig gång- och cykelväg inom 
planområdet södra och västra del utgår och att ny gång- och cykelväg planera anläggs norr 
om planområdet och ansluta befintlig gång- och cykelbro över järnvägen tills dessa att en 
permanent lösning tagits fram. Denna gc-väg kommer tillfälligt genomföras genom 
markavtal eftersom det råder oklarheter i var gång- och cykelvägen exakt ska gå och därför 
inte detaljplaneläggs. Gång- och cykelvägen över bangården och norrut är strategisk viktig 
för att nå det planerade kommunala badhuset på Näsby från centrum samt Kristianstads 
övriga norra delar.  Gång- och cykelvägens exakta läge får hanteras i nästkommande 
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detaljplan för bangårdsområdet.  Ny gång- och cykelväg kan förläggas utmed 
Vattentornvägens ömse sidor, däremot ska den befintliga gång- och cykelbron över 
järnvägen, strax norr om planområdet  fortsättningsvis vara kvar. 

Järnväg 
Plankartan har justerats efter länsstyrelsen och Trafikverkets synpunkter så att nödvändiga 
ytor kopplade till riksintresset för järnvägen har säkerställts enligt skiss nedan.  

 

 

 

         

 

 

       Räls   Fastighetsgräns                                                                                       

 
 
 
Sammanställning av avstånd mellan mitten av huvudspår och närmsta järnvägsspår som ska 
upprätthållas så att nödvändiga ytor skapas kopplade till riksintresset för järnväg samt med 
hänsyn till risker kopplade till transport av farligt gods. 
Bild: Kristianstads kommun 
 
Efter diskussion med Trafikverket har också placeringsbestämmelse kompletterats 
plankartan om att nytt stängsel/staket/avskärmning ska placeras minst 2,5 meter från 
Trafikverkets stängsel. Planhandlingarna kompletteras även med att ytan mellan 
Rättscentrums stängsel och Trafikverkets stängsel får skötas av fastighetsägaren. 
Rättscentrums stängsel ska uppföras och underhållas inom fastighetsgräns och på ett säkert 
avstånd från järnvägen. Kontakt ska tas med Trafikverkets underhåll i god tid före 
uppförandet av stängslet.  

Nytt stängsel avser uppföras kring det nya Rättscentrum med hänsyn till byggnaderna 
kommer att klassas som säkerhetsobjekt. Genomförandebeskrivningen kompletteras med att 
åtgärderna såsom stängsel och plank mot järnväg (runt Rättscentrum) ska finansernas av 
exploatören.  

Föreslagen ny reviderad plankarta har diskuterats med Trafikverket innan 
granskningsskedet för att skapa en samsyn över markanspråk och behov av åtgärder. 

Nedläggning av järnväg 
Servituten 1290K-782.1-5 föreslås upphävas i en lantmäteriförrättning och är en 
förutsättning för kommande byggnation inom planområdet. 

30 meter bebyggelsefritt 

Drift järnväg fram till 12 meter (T1) 

12-15 meter 
från närmsta 
spår, mark-
parkering med 
skydd 

30-35 
meter 
byggtek
niska 
åtgärder 
pga. risk 

Efter 35 
meter 
utan 
restrikti
oner 

12-30 meter för teknisk anläggningar och mark-parkering. 

Prickmark, 5 
meter från 
befintlig 
fastighetsgräns 
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Trafikverket föreslås att de 13 spåren läggs ner med stöd av 6 kap. 6 § förordning om 
ändring i järnvägsförordningen och därmed upphör att ingå i den statliga 
järnvägsanläggningen. Förslaget är på remiss t.o.m. den 25 augusti 2020. Beslut om 
nedläggning av järnväg beräknas av trafikverket i september/oktober år 2020 och 
preliminärt vinna laga kraft i november år 2020 under förutsättning att ingen överklagar, 
vilket planbeskrivningen kompletteras med.  

Buller och vibrationer 
Det har gjorts mätningar av buller och vibrationer  som kompletterar gransknings-
handlingarna. 

Planbeskrivningen kompletteras med att alla byggtekniska åtgärder samt andra åtgärder 
till följd av buller, vibrationer, lukt, luft och mögelsporer kopplat till exploateringen ska 
bekostas av exploatören för att säkerställa att Trafikverket, Allöverket eller andra aktörer 
inte har någon skyldighet i detta avseende. 

Farligt gods och risker 
Plankartan har tillgodosett, genom reglering av markanvändning och byggtekniska 
bestämmelser att det inte blir någon oacceptabel risk utifrån transporter med farligt gods på 
järnvägen enligt Trafikverkets yttrande. 

Luftfart  
Planbeskrivningen kompletteras med att planområdet ligger inom den MSA-påverkande 
zonen för Kristianstad flygplats i enlighet med Trafikverkets yttrande. Då det finns 
byggnader runtomkring som är högre än det planerade så påverkar inte detta flygtrafiken 
enligt  Kristianstad Österlen Airport. 

Granskningshandlingarna kommer sändas till Luftfartsverket och Försvarsmakten samt till 
Kristianstad Österlen Airport för synpunkter i granskningsskedet.  

Planhandlingarna kompletteras med att i fall det framkommer behov av flyghinderanalys 
ska en sådan genomföras och skickas till berörd flygplats. Senast i bygglovsskedet ska en 
lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) beställas hos Luftfartsverket för alla typer av 
byggnader högre än 20 meter. Det är inte aktuellt med flyghinderanmälan (enligt 
Luftfartsförordningen SFS2010:770) eftersom aktuell byggnation inte kommer överstiga 45 
m. 

Övrigt 
Planhandlingarna kompletteras så att Blekinge kustbana redovisas som riksintresse för 
kommunikationer enligt 3 kap. 8 § MB. 

Planhandlingarna kompletteras med de servitut som gäller i området och förändrad 
fastighetskonsekvenskarta. 
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4. Lantmäterimyndigheten i Kristianstads kommun  
I plankartan måste u1 bestämmelsen upprepas mellan användning gata och 
egenskapsgränsen väster om användning gatan om ledningen ska kunna säkras med 
ledningsrätt hela vägen. a1 bestämmelsen bör upprepas mellan egenskapsgränsen och 
användningsgränsen i området vid väster om användning gata. u1 och a1-områdena bör 
vara prickmark.  

Servituten 1290K-782.1-4 och 1290K-421.1 bör vara med i plankartan. Under rubriken 
”Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare” på sidan 37 ska det stå vem som 
ska betala för lantmäteriförrättningen och eventuella ersättningar för fastighetsreglering, 
upphävande och ändring av servitut.  

Kommentar: 
Plankartan har till granskningshandlingarna  har justerats så att tidigare a och u-området 
endast redovisas som u-område för att skapa en tydligare plankarta. Plankartan har även 
justerats så att u-område prickas i enlighet med lantmäteriets synpunkter. 

Servituten 1290K-782.1-4 och 1290K-421.1 ändras så att dessa redovisas i grundkartan på 
plankartan. Genomförandebeskrivningen har kompletterats i samråd med 
lantmäterimyndigheten.  

5. Kommunledningskontoret Kristianstads kommun  
Inom planområdet finns inga kända värdefulla växter, rödlistade eller fridlysta växt- eller 
djurarter. Spårområdet utgör ruderatmark som är mager där växter som annars 
konkurreras ut av tätt gräs får en chans att etablera sig. Den utgör oftast värdväxter för 
många insekter och har höga naturvärden. Det är positivt om man kan behålla den magra 
sandjorden inom planområdet i stället för att anlägga parkmark med näringsrik matjord.  

Planområdet ägs till största delen av Jernhusen Fastigheter AB, som har sålt aktuellt 
område till Jernhusen Stockholm AB. De i sin tur kommer att sälja området till exploatören 
Intea Kristianstad AB när detaljplanen har vunnit laga kraft.  

Mellan kommunen och Jernhusen Fastigheter AB finns ett avtal om lägenhetsarrende för 
markparkering alternativt bussuppställningsplats som gäller fram till 2023-12-31. 
Kommunledningskontorets målsättning är att tillsammans med Tekniska förvaltningen 
och fastighetsägaren för att hitta en lösning för bussarnas regleryta.  

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen kommer att 
bli huvudman för den allmänna gatumarken.  

Kommunledningskontoret avser att teckna ett exploateringsavtal med  
fastighetsägaren/exploatören som ska reglera flyttkostnader och anläggningsarbeten av 
såväl befintlig infrastruktur som nya anläggningsarbeten. Häri inräknas samtliga 
kostnader som uppkommer i samband med flytt av befintlig gc-väg.  
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Kommentar:  
Planhandlingarna kompletteras med att Vattentornsvägen ombyggnad, Lokstallets nya in- 
och utfart, viss framdragning och omledning av underjordisk infrastruktur samt 
anslutningsavgifter, kompensationsåtgärder för vegetation, plank utmed spåret mot 
spårstoft, ev. stängsel utmed Rättscentrum och skötsel, liksom tillfällig gång- och cykelväg 
norr om planområdet är kostnader som till tillfaller exploatör/markägare. Detta kommer 
närmare hanteras och regleras i exploateringsavtal exploatör/markägare och kommunen.  

6. Tekniska förvaltningen Kristianstads kommun  
Gata, trafik  
Inga synpunkter. /EN 2018-07-12  

Kollektivtrafik  
Inga synpunkter. /AK 2018-08-17  

Park, natur och grönytor  
Förtydliga när permanent lösning för ny cykelväg norr om planområdet kan vara aktuell. 
Viktigt att försöka få till en grön länk här. /HF 2018-08-23  

VA-synpunkter  
Detaljplanen ingår som en första del av ett större stadsomvandlingsprojekt. Helhetsbilden 
över VA-försörjning för stadsdelen behöver studeras särskilt eftersom VA-systemet kan 
behöva uppgraderas i ett större perspektiv för hela området och förberedelser för 
kommande bebyggelse kan behöva göras även i detta projekt. Eftersom det till 
granskningsskedet ska tas fram en VA-utredning får detaljfrågor tas upp efter att 
utredningen har presenterats. VA-utredningen bör dock även ta hänsyn till helhetsbilden 
för området och tas fram i samråd med VA-avdelningen. / MÅ 2018-07-05  

Produktionsaspekter (drift och underhåll)  
Inga synpunkter. /JS 2018-07-06  

Fastighetstekniska synpunkter (hyra, arrende, drift, projekt, underhåll) Enhet Norra. Inga 
synpunkter. /PR 2018-07-04  

Markförvaltaren. Inga synpunkter. /NL 2018-07-05  

Enhet Södra/Fritid. Inga synpunkter. /SJ 2018-07-06  

Projekt.  Inga synpunkter. /AJ 2018-07-23 

Kommentar:  
Den kommunala VA-infrastrukturen har särskilt studerats för att förbereda kommande 
anslutningar i denna del av staden där det planeras större stadsomvandlingsprojekt. Nya VA 
ledningar kommer behöva anläggas i Vattentornsvägen. 

Två råvattenledningar passerar planområdets sydvästra del utmed spårområdet.  Ena 
råvattenledningen är idag säkrad med ledningsrätt, som på sikt avser flyttas, plankartan 
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reglerar råvattenledningarna med u-område. Plankartan innehåller även ett 
markreservatsområde för underjordiska ledningar (u-område)längs befintlig ledningsrätt. 
Ny bebyggelse tillåts inte på ledningen och i dess direkta närhet för att klara framtida 
underhåll och drift. Dagvatten kan hanteras genom det kommunala dagvattenledningsnätet 
till kanalsystemet vid bastionerna öster om planområdet. Fördelen är att det ökar 
tillströmningen i kanalen samtidigt som den kan ta emot stora volymer rent dagvatten. 

7. Räddningstjänsten  
Räddningstjänsten har granskat framtagen riskanalys (Tyréns 2018) för det aktuella 
området. Räddningstjänsten har tagit del av resultaten i aktuell riskanalys och har inget i 
övrigt att tillägga.  

Insatsförmåga: Ligger inom normal insatstid (d.v.s. 10 min). 

Brandvattenförsörjning: Finns idag i bl.a. Vattentornsvägen. Vid ytterligare byggnation i 
det aktuella planområdet, kan området eventuellt behöva kompletteras med fler 
brandposter. Räddningstjänsten önskar vara delaktig i en kontinuerlig dialog, gällande 
brandposter i området.  

Tillgänglighet: Entréer till trapphus eller andra utrymningsvägar, som utgör tillträdesväg 
för räddningstjänsten, ska vara tillgängliga inom 50 meter från uppställningsplats för 
räddningstjänstens fordon.  

Övrigt: När det finns en brandskyddsbeskrivning upprättade, vill räddningstjänsten ta del 
av den. 

Kommentar:  
Framtagen riskanalys (Tyréns 2018) har inför granskningsskedet kommit att uppdateras 
och planhandlingarna har även kommit att kompletterats. 

Med hänsyn till översvämningsrisk har det tillkommit en bestämmelse på plankartan att 
häkte inte får placeras i bottenplan, då häkte är svårt att evakuera i samband med ett 
vallbrott. Planhandlingarna kompletteras även med att intagna på ett häkte och arrest har 
begränsad rörlighet men det finns krav på en väl inarbetade evakueringsrutin för de intagna 
i händelse av brand som också kan tillämpas vid händelse av gasutsläpp, vallbrott eller 
andra katastrofer där det finns behov av snabb utrymning. 

Planbeskrivningen kompletteras enligt räddningstjänstens yttranden med att planområdet 
ligger inom normal insatstid (dvs 10 minuter). Handlingarna kompletteras även med att 
bandvattenförsörjning finns idag i bl.a. Vattentornsvägen. Vid ytterligare byggnation i det 
aktuella planområdet, kan området eventuellt behöva kompletteras med fler brandposter. 
Räddningstjänsten önskar vara delaktig i en kontinuerlig dialog, gällande brandposter i 
området. Planhandlingarna kompletteras även med att entréer till trapphus eller andra 
utrymningsvägar, som utgör tillträdesväg för räddningstjänsten, ska vara tillgängliga inom 
50 meter från uppställningsplats för räddningstjänstens fordon samt att när det finns en 
brandskyddsbeskrivning upprättade, vill räddningstjänsten ta del av den. 
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8. Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden har ingen erinran mot detaljplaneförslaget. Kultur- och 
fritidsnämnden anser dock att gång- och cykelvägen, som förbinder stadskärnan och 
Näsby, är en viktig länk vars tillgänglighet bör bevakas i en fortsatt planprocess.  

Kommentar:  
Se kommentar till yttrande från trafikverket. 

9. C4 Energi-Elnät 
Yttrande från 2018-08-24  

Elnät  
C4 Elnät tar ställning till behovet av utbyggnad när effektuppgifter är kända. Vi har 
befintliga ledningar inom område markerat u1 på plankarta.  

Värme  
C4 Energi påminner om den utredning, rubricerad ”Konsekvenser för verksamheten på 
Allöverket vid etablering av bostäder, skolor eller förskolor närmare verket än idag.”, 
daterad 2015-11-02 med vårt Dnr 30778/15, som ingavs till Mark & Exploatering med 
anledning av kommunens utredning om badhusplacering och eventuella bostäder på 
gamla Bangårdsområdet. Utredningen är fortfarande aktuell, med undantag för att 
Allöverket inte längre omfattas av lag (2003:778) om skydd mot olyckor (”Seveso”) 
eftersom gasolhanteringen är avvecklad. Anser att nämnd utredning bör beaktas vid 
eventuell etablering av Rättscentrum eller annan bebyggelse inom Bangårdsområdet. 
Observera att tillstånd finns för flisning på Allöverket. Har Tyréns industribullermätning 
beaktat denna bullerkälla? Mätning bör utföras när flisning pågår.  

Fibernät  
Befintliga fiberledningar ligger längs Skjutstallavägen 5 och fortsätter upp mot Allöverket.  

Yttrande från 2019-03-28  
Värme  
Bolaget kan konstatera att redan i ett tidigt skede har vi framfört de stora problem och 
risker som är förenat med att förlägga bostäder nära Allöverket. Vi vill därför än en gång 
be er att läsa igenom vad vi tidigare framförde vilket summerats nedan.   

Det är snarare så att betydelsen av att hålla skyddsavstånd mellan miljöfarliga 
verksamheter och bostäder blivit allt mera viktigt. Risker som bränder, sporer från mögel, 
explosioner etc. som tidigare getts en underordnad betydelse har fått allt större tyngd vid 
all samhällelig planering. Generellt sett är därför sådana planer som framförs just med 
näraliggande bostäder det som samhället i stort vill undvika. Med hänsyn till Era planer 
om bostäder nära Allöverket vill vi därför än en gång understryka och be er att tänka om.   

Av Boverkets numera upphävda Allmänna råd "Bättre plats för arbete" framgår att 
skyddsavståndet är närmare 700 meter. Även om råden är upphävda används de 
fortfarande vid tillståndsprövningar. Detaljplaneläggning av bostäder närmare än så kan 
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komma att ge problem för såväl oss som verksamhetsutövare som de boende. För detta 
talar följande:  

1. Till följd av flisning av stock och lagring av flis på tomten förekommer det en viss 
damning trots rigorös kontroll och att vi om möjligt försöker att styra datum för 
flisning så att vindriktning är från boende till verksamheten och inte tvärtom. 
Genomförda bullerberäkningar visar att vi klarar bullerkraven vid de nu närmast 
belägna fastigheterna med viss marginal men kommer inte att kunna garantera 
nivåerna om avståndet krymps ner ytterligare.  

2. Buller förekommer till följd av tunga transporter, flisning av stock samt 
allmänbuller till följd av verksamheten.  

3. Lagring av flis, bark etc kan alltid medföra luktolägenheter.  

4. Det kan inte uteslutas risken för spridning av mögelsporer från lagrad flis.  

5. Lagring av kemiska produkter  

6. Tillståndet medger förbränning av gasol då den formella rätten att lagra och 
förbränna gasol inte är upphävd. Juridiskt måste därför ärendet utgå från rätten 
att lagra gasol på platsen.  

7. Risken för bränder med därtill hörande släckvatten och brandgaser är 
överhängande. En brand kommer att utsätta närboende för höga halter av starkt 
hälsofarliga föreningar. Det är ett bekant fakta att oförbrända ämnen i rökgaser är 
starkt toxiska. Genom att utspädningen av dessa är kopplade till kvadraten på 
avståndet sjunker halten snabbt med ökat avstånd. Vise versa ökar halten vid 
krympande avstånd.  

Som bolag måste vi bevaka så att vi framöver kan fortsätta bedriva vår verksamhet utan 
att störa närboende. Likaså måste vi för att kunna garantera en trygg leverans kunna ha 
möjligheten att i framtiden utöka panneffekten. Boende för nära verksamheten kan då 
lägga en hämsko för framtida tillståndsansökningar. Samhället i form av kommunen har 
ett stort ansvar i att inte bygga in risker för personskador i detaljplaner genom att förlägga 
bostäder för nära miljöfarliga verksamheter.   

Bolaget har sonderat marknaden avseende punkten 1 och 2 och kan konstatera att en 
inbyggnad skulle innebära en helt orimlig merkostnad vilket på sikt skulle kunna medföra 
en återgång från fjärrvärme till enskild uppvärmning. Det finns också stora 
arbetsmiljörättsliga risker med en inbyggnad, Risken för dammexplosioner kan inte 
uteslutas om flishanteringen byggs in. En sådan explosion kan skada närboende om de är 
för nära verksamhetsområdet.   

Med hänsyn till ovan angivna risker är det snarare så att ett rimligt skyddsavstånd bör 
vara större än 700 meter. Av Miljöprövningsdelegationens överväganden i samband med 
prövningen av CSK hänvisades det till skyddsavståndet i de upphävda allmänna råden. I 
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det fallet angavs 500 meter. Genom den mycket större påverkan från Allöverket med 
flislager, dygnet runt drift året runt torde skyddsavståndet snarare vara större än 700 
meter än mindre. Med hänsyn till åldern på de Allmänna råden och den kunskap som finns 
idag är det oansvarigt att försöka få in bostäder så nära en potentiell risk. Med detta i 
åtanke är det snarare så att skyddsavstånden framöver kommer att vara större än vad 
som angavs i råden. Ansvarsfrågan är inte heller löst.   

Bolaget anser att om dessa fakta negligeras så finns det trots allt en risk att Länsstyrelsen 
prövar planen vilket ingen av oss är betjänt av.  

Yttrande från 2019-10-23  
C4 Energis kommentarer till rapport - Allöverket Kristianstad Rättscentrum. Daterad 2019-
07-04.  

Klassificering av häkte   
I rapporten har man valt att klassa det planerade häktet för "vårdlokal", istället för 
klassningen "bostad". I tabell 4 i Tyréns tidigare utredning, daterad 2018-04-27 finns 
vårdlokaler upptaget som "ett utrymme för patienters sömn och vila" med häkte inom 
parantes. I tabelltexten anges att det är en sammanfattning ur SS 25268:2007. I 
Trafikverkets riktlinjer, dokument DTOK 2014: 1021, definieras vård lokal som "ett rum 
där vistelse sker tillfälligt". I denna kompletterande utredning står under avdelning 2. "Det 
finns inga direkta riktvärden för buller vid häkten men eftersom vistelsen på häktet kan 
bli lång är det lämpligt att jämföra med riktvärden för vård lokaler".   

För bostäder finns det i dagsläget riktvärdeskrav för ekvivalenta ljudnivåer utomhus att 
följa. Definitionen för bostadsrum är enligt utredningen ovan, "ett rum för daglig tillvaro, 
utom kök, och rum för sömn". Detta kan tyckas vara den mest relevanta klassningen av ett 
häkte där människor vistas, inte sällan under en längre tid. Det förefaller inte som om det 
är utrett om häkte är en vårdlokal eller en bostad.  

C4 Energi yrkar på att klassningen av ett häkte i bullersammanhang säkerställs och 
verifieras innan vidare beslut fattas i frågan om Rättscentrums placering på området.  

Bullernivåer utomhus vid närliggande bostäder   
Bedömning av ekvivalenta ljudnivåer vid Rättscentrums fasader är antaget från 
Allöverkets bullerutredning utförd av AF, 2010. I rapporten har högsta ekvivalenta 
ljudtrycksnivåer i dBA vid närmast belägna bostäder beräknats på en nivå av 1,5 meter vid 
provpunkt 3. Bostäderna, vid provpunkt 3, är på denna höjd skärmade bakom de högre 
och större byggnaderna på Norretullsvägen 1 och ca 480 meter från närmsta delen av 
flisplanen med Allöverket strax öster om på ett avstånd av ca 400 m. Enligt placering av 
kriminalvården i samrådshandlingar för Rättscentrum BN 17-547 daterad 2018-06-13, 
specificerat i Tyréns kompletterande rapport angående risk samt lukt och luftstörning är 
det ca 135 meter till flisplanen på Allöverket och utan att det finns någon avskärmning 
emellan förutom flishögar eller virkesupplag som hela tiden töms och fylls på efter behov 
av bränsle. Till Allöverket är det då ca 70 m. Att förvänta sig att de ekvivalenta 
ljudnivåerna vid Rättscentrums fasad ligger mellan 45 och 50 dBA måste ses som en 
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mycket grov och osäker uppskattning. I rapporten har också beaktats att detta värde är 
vid normal drift av Allöverket. Företaget har beslut om tillåtelse att flisa stock inom 
området med tillåtna ljudnivåer som innehålls vid punkt 3. Vilken ljudnivå uppnås när 
avståndet minskar till under en tredjedel?   

C4 Energi yrkar på att en bullermätning och beräkning på både låg och högre höjd, såväl 
med som utan flisning, utförs vid tänkt fasad för rättscentrum innan vidare beslut fattas i 
byggnationsfrågan. Det gäller även vid tänkt fasad för eventuella norr om planerade 
bostäder, som då kommer att uppföras ännu närmre Allöverket.   

Flislager och flisning på Allöverket   
Ett ökat behov av biobränsle och därmed behov av flisning av stock inom området 
uppkom i samband med anläggande av kulvert för att förse även Åhus med fjärrvärme 
från Allöverket. I rapporten står under avsnitt 4 att Allöverket har ofta stora lager med flis 
som kan användas som bullerskärm. C4 Energi betonar att ett lager av stock eller flis är 
företagets råvara och inte ett statiskt lager som skärmar mot ett specifikt håll och något 
som kan garanteras att det alltid finns där. I rapporten Rättscentrum -komplettering 
avseende risk samt luft- och luktstörning från Allöverket påpekas också, helt korrekt, att 
flishögarna att flishögarna måste omsättas ut brandskyddssynpunkt.   

Flislagret på området omsätts vintertid på ca 1 vecka. Vid specifika väderförhållanden, 
som t.ex. efter snöfall eller om det är blött i skogarna kan inleveranser av flis minska 
drastiskt. En större mängd stock behöver då flisas för att kunna driva pannorna. Det 
medför givetvis att, förutom att ingen flis längre finns som skärmar, även en stor del av 
den skärmande stocken förbrukas. Ett annat scenario är att den flis som kommer in är 
mycket fuktig. Då behöver mer av den torrare stocken flisas för att erhålla lämplig fukthalt 
i bränslet. Lagrad stock måste dessutom omsättas vilket innebär att den längst lagrade 
stocken flisas först och då kommet givetvis även den som skärmar mot bangårdsområdet 
att flisas med jämna mellanrum. Ytterligare en faktor är att tillgången på stock lämplig till 
bränsle varierar och vid liten tillgång finns en mindre mängd lagrad inom området. 
Möjlighet till avskärmning med hjälp av råmaterial är då begränsad.  

Ovanstående händelser är en del av den dagliga verksamheten på Allöverket varför 
byggnation som innebär krav på bullerskydd i form av stock och flishögar skulle kunna 
innebära stora begränsningar i företagets produktion av fjärrvärme och el till Kristianstad 
och Åhus. Bygg nationen skulle därför äventyra beslutet om tillåtelse till att flisa stock med 
mobil flisutrustning på grund av för högt buller. Om det visar sig att avskärmande åtgärder 
inte räcker till och att detta leder till krav på en stationär tugg utrustning inomhus skulle 
det medföra en investeringskostnad på ca 100 miljoner kr.  

C4 Energis kommentarer till rapport - Rättscentrum -komplettering avseende risk samt 
luft- och luktstörning från Allöverket. Daterat 2019-08-30.   

Avstånd till fastbränsleeldad förbränningsanläggning   
I rapporten anges att ett skyddsavstånd på 450 m mellan flishantering utomhus och 
bostäder har ansetts lämpligt i den Plan- och genomförandebeskrivning som togs fram vid 
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detaljplaneändring för Allöverket. Avståndet skulle kunna minska till 200 m om 
flishanteringen och hanteringen av slagg och aska byggs in. I Boverkets upphävda 
riktlinjer om "Bättre plats för arbete", ( 1995: 5) kan man utläsa samma sak, men då 
mellan arbetsplats och förbränningsanläggning. Vilket tyder på att man på 
myndighetsnivå har ansett att avstånd till fastbränsleeldad förbränningsanläggning bör 
öka istället för att minska.  

Ett ökat avstånd till bostäder, där människor vistas under längre tid, bör vara logiskt med 
dagens kunskaper om hälsoproblematik angående risk för mögelsporer och även för 
damning och lukt.   

Damning är en risk som C4 energi har tagit upp i diskussionerna om byggnation på 
bangårdsområdet. I denna rapport som behandlar lukt och luft, har inte risk för damning 
beaktats. Damning från lossning när flis tippas av är mer eller mindre oundvikligt. Damm 
som kan nå för nära placerade byggnader riskerar att sätta igen ventilationsintag med 
ökat behov av filterbyte som följd. Damning vid bostäder, där människor även vistas 
utomhus, påverkar givetvis såväl människor som boendemiljön negativt i ännu större 
utsträckning än vid övrig byggnation.   

I rapporten diskuteras risk för mögelbildning och mögelspridning. Det enda som tas upp 
är lagring inom området och att flisning sker vintertid när mögelbildningen är liten och 
behovet av bränsle är stort. Därför skulle mängden mögelsporer och därmed spridningen 
av dessa vara begränsad. Flisning sker givetvis även under andra årstider än vintern om 
än inte i lika stor utsträckning. C4 Energi vill även påpeka att den allra största delen av 
råvaran köps in färdigflisad och att företaget inte kan styra när leverantörerna flisar eller 
deras hantering vid lagring av flis före intransport till företaget. Innehållet av mögelsporer 
i inkommande flis är därför mer eller mindre okänd.   

Inbyggnad av råvaruhanterinq   
Vid nuvarande produktion används hela lagringsytan för råvara för upplag och hantering 
av flis och stock. C4 Energi har i en skrivelse till Plan- och bygglovsavd. 2019-03-28, 
redogjort för att inbyggnad av flis- och stocklager är ett orimligt krav kostnadsmässigt 
liksom att det ökar risken för dammexplosion och försämrar arbetsmiljön för personal och 
transportörer som hanterar flisen. Ett annat problem är att en tillräckligt stor byggnad för 
en tillfredsställande hantering av flis och för att intransporterad råvara ska kunna lossas 
inomhus inte är möjlig att uppföra med den storlek och form som området· har. För 
kostnadsbedömning upprättades 2015 en beräkning för uppförande av största möjliga 
byggnad som får plats på området till 36,5 miljoner+/- 25%. Denna byggnad skulle inte ge 
ett tillräckligt stort lagringsutrymme och platsen till att lagra resterande mängd utomhus 
inom området skulle inte längre räcka till. Följden skulle bli ett behov av en extern 
lagringsplats med ökat behov av transporter med tillhörande ökade kostnader.   

En inbyggnad skulle, enligt rapporten, kunna minska avståndet från 450 m till 200 m för 
"oskyddade" byggnader utan öppningsbara fönster och skyddade ventilationsintag.  
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Samtidigt kan läsas att Rättscentrum, med kontor och häkte, planeras på ett avstånd av 
130 m från dagens upplagsplats av råvara. Byggnationen borde då vara en orimlighet 
under dagens förhållande med hantering av full volym av råvara inom området.   

Alternativa lösningar för inbyggnader som kan vara aktuella för avskärmning diskuteras i 
rapporten och att skyddsåtgärder nära flisupplaget är mest effektivt. Skyddslösningar i 
form av trädridåer, vall, plank eller upplagda stockar är det som föreslås för att bland 
annat minska mängden mögelsporer och damm som kan färdas med vinden. Upplagda 
stockar är, som tidigare har nämnts, ingen permanent lösning och trädridåer och vatlar 
upptar mycket utrymme. Plats som inte finns på Allöverkets område och som därför 
kommer att behöva placeras längre ifrån på bangårdsområdet, med tveksam effekt. 
Alternativet inne på Allöverkets område skulle vara att uppföra ett plank runt området för 
dämpning av buller och reducerad spridning av mögelsporer, damm och lukt. Möjligheten 
att placera ett plank som är utformat så att det skulle utgöra ett tillräckligt skydd mot 
dessa parametrar utan att begränsa verksamheten är dock inte utredd.   

Trots brist på fakta, i form av mätningar eller jämförelse med liknande byggnationer, om 
dämpande och skyddande effekt på avstånd som är möjliga att genomföra i detta specifika 
fall sammanfattas rapporten med att "minst 100 m ska upprättas mellan Rättscentrum och 
pannor och att byggnad inom Rättscentrum kan placeras närmre än 200 m från flis 
upplag". Detta ska kunna genomföras genom att fönster i fasad inte är öppningsbara och 
att ventilation inte placeras i vägg mot Allöverket.   

I rapporten finns inga hänvisningar till resultat från liknande fall eller beräkningar på 
föreslagna inbyggnadsåtgärders dämpning på olika avstånd från källan. C4 Energi yrkar 
därför på att en fördjupad utredning utförs om möjliga skyddsåtgärder med höjd och 
möjlig placering samt att beräkningar utförs om åtgärdernas verkan innan ytterligare 
beslut fattas i frågan om lämplig byggnation på bangårdsområdet.   

C4 Energi yrkar också på att byggherren utför och bekostar alla nödvändiga utredningar 
och skyddsåtgärder såväl initialt som i framtiden.   

Konsekvens   
Att Allöverket även framöver kan uppfylla Kristianstads behov av miljövänligt producerad 
fjärrvärme och elektricitet utan att begränsas av felplacerad byggnation bör vara i 
kommunens intresse. Problem med mindre lager och andra begränsningar skulle innebära 
en kostnadsökning för produktion av fjärrvärme. Det skulle behöva kompenseras med 
prishöjning för kunderna och ge konkurrensnackdelar samt stor risk för att kunder 
övergår till mindre miljövänlig uppvärmning. Detta är inte i linje med en hållbar 
samhällsutveckling och Kristianstads kommuns av anläggningstillgångarna och därmed en 
betydligt mindre vinst till Kristianstad kommun.   

För att vara behjälpliga med fakta önskar C4 energi att representanter från företaget 
framöver deltar vid uppdatering/utvärdering av risker med den planerade byggnationen 
på bangårdsområdet i de delar som kan beröra Allöverkets framtida 
produktionsmöjligheter. 
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Yttrande från 2020-04-28 
Förtydligande och kommentarer till bullerrapporten ”Allöverket, Kristianstad – 
bullerutredning”, daterad 2020-04-17 

Kristianstads kommun har under vintern tagit fram en bullerutredning för att undersöka 
ljudnivån från Allöverket vid planerat rättscentrum på bangårdsområdet. 

C4 Energi har bidragit för att uppgradera från en immissionsmätning  till en 
närfältsmätning och beräkning, för att få med ljud från alla tider på dygnet vid alla 
Allöverkets driftförhållanden och därmed en mer faktabaserad rapport. 

I rapporten har konsultföretaget Tyréns endast dragit slutsatser från Boverkets vägledning 
”Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder” 
(Rapport 2015:21) och folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Slutsatsen i 
rapporten är: Nybyggnation av rättscentrum och eventuella bostäder intill rättscentrum kan 
göras utan restriktioner (Zon A).    

C4 Energi anser att rapporten kan feltolkas angående helhetsbedömningen eftersom 
slutsatsen endast är grundad på ovan nämnda vägledningar ur bostadssynpunkt och inte 
innefattar något omgivningsbuller. C4 Energi vill förtydliga vikten av att tillstånd, 
lagstiftning och Naturvårdsverkets vägledning, som berör buller från omgivande 
verksamheter ska beaktas inför val av byggnation och dämpningskrav på byggnad 
förplanerat rättscentrum och övriga delar av bangårdsområdet.  

_ 

I samband med planer på att bygga ett nytt rättscentrum på bangårdsområdet har 
Kristianstad kommun tagit fram en bullerutredning för att kartlägga bullerkällor från 
Allöverket. C4 Energi AB har bidragit för att erhålla noggrannare resultat genom en 
bullermätning och beräkning istället för en immissionsmätning av buller från Allöverket.  

Enligt Tyrens slutsats kan nybyggnation av rättscentrum och eventuella bostäder intill 
rättscentrum göras utan restriktioner (zon A). Det förutsätter då att Kristianstad är en tyst 
stad för övrigt där det enda hörbara ljudet kommer från Allöverkets verksamhet. C4 Energi 
lämnar nedanstående betänkande till bullerrapporten "Allöverket, Kristianstad - 
bullerutredning" utgåva 2020-04-17 med utgångspunkt från byggnation enligt zon A samt 
att även andra bullerkällor förekommer vid bangårdsområdet.  

Miljöbalken och allmänna råd  
För häkte och rättscentrum finns inga specificerade riktvärden för buller. Med tanke på 
miljöbalkens formulering i de allmänna hänsynsreglerna om att försiktighetsmått skall 
vidtas så snart det finns skäl att tro att risken inte är försumbar utan man kan anta att en 
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön 
borde det dock vara naturligt att förutsätta att byggnation bör utföras enligt normer för 
bostad. Speciellt som man i Folkhälsomyndighetens allmänna råd för buller inomhus kan 
läsa: Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila och rum för daglig samvaro. Det gäller 
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även for vård eller annat omhändertagande och sovrum i tillfälligt boende. Risken är därför 
inte försumbar att man bedömer att detta gäller även för intagna på ett häkte.  

C4 Energi vidhåller därför att ett skriftligt avgörande från lagstiftande myndighet om 
klassning av krav på bullernivå vid häkte ska efterfrågas innan restriktionsnivå på 
byggnation för rättscentrum fastställs.  

I branschpress för energiföretag och biobränsle finns artiklar om branschens problem med 
bland annat klagomål. En mycket dominerande andel av klagomålen inom branschen berör 
buller vid flisning, som anses som ett högt och störande ljud. I såväl Boverkets vägledning, 
2015:21, för industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning av bostäder som 
Naturvårdsverkets vägledning om industri och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538, kan 
utläsas att: Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens 
buller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör de tillåtna bullervärdena 
sänkas med 5 dBA.  

C4 energi poängterar att vi ser risken för kommande klagomål vid flisning som en mycket 
stor risk vid byggnation som klassas som bostäder i Allöverkets närhet. Flisning kan mycket 
väl komma att klassas som särskilt störningsframkallande och då medföra ett krav på 5 dBA 
lägre ljudnivå vilket medför att flisning inom området inte längre kan utföras.  

Buller från Allöverket vid byggnation enligt Boverkets vägledning för zon A  
I rapporten påstås att rättscentrum såväl som eventuella bostäder kan byggas utan 
restriktioner (Zon A), där ingen ljuddämpad sida krävs. Där får bullernivån inte överstiga 50 
dBA dagtid och 45 dBA under övrig tid enligt Boverkets vägledning. Vid normal drift av 
Allöverket dagtid utan flisning uppmättes nivån 50 dBA på de flesta våningsplanen vid 
planerat rättscentrum. 50 dBA är det maximala tillståndgivna bullervärdet under dagtid för 
verksamhet på Allöverket. Kvällstid är det tillståndsgivna värdet 45 dBA och nattetid 40 dBA. 
Även under kvällstid uppmättes det tillåtna värdet till maximerat värde, 45 dBA, på flera 
våningsplan vid planerat rättscentrum. Nattetid uppmättes 44 dBA vid rättscentrums fasad 
som enligt rapporten även klarar värdet för bostadsfasad. Det innebär att det är tillåtet att 
bygga enligt zon A, utan bulleranpassning enligt Boverkets vägledning.  

I Naturvårdsverkets vägledning, rapport 6538, som behandlar bullerfrågan från synvinkeln 
miljöfarlig verksamhet, är det maximala bullret nattetid från verksamheter satt till 40 dBA. 
Om man då istället utgår från befintligt tillstånd och de riktlinjer från Naturvårdsverket som 
berör miljöfarlig verksamhet blir det inte tillåtet att ha Allöverket i drift nattetid eftersom 
det tillståndsgivna värdet vid närmsta bostadsfasad är 40 dBA och det uppmätta värdet 
enligt bullerberäkningen är 44 dBA.  

En annan aspekt till byggnation enligt zon A är att bullerutredningen har utförts med 
närfältsmätning och beräkning, vilket är betydligt noggrannare än immissionsmätning, men 
ändå har en osäkerhetsnivå på+/- 2-3 dBA. Vid en förnyad mätning, vid exakt samma 
förhållande, kan mätvärdet vid fasad för påtänkt rättscentrum i stället för 50 dBA därför 
precis lika gärna bli 53 dBA. Det finns ingen marginal alls för att täcka upp för osäkerheten i 
metoden för bullermätning och beräkning. C4 Energi ser detta som en stor risk för att 
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verksamhetens bullervillkor ska överskridas vid den planerade byggnationen och att det 
enligt miljöbalken är; en risk som inte är försumbar och att man kan anta att åtgärden kan 
medföra olägenhet för människor hälsa.  

Buller vid flisning  

Utredningen visar att vid Allöverkets nuvarande mätpunkter (vid närmsta bostadsfasader) 
innehålls bullerkravet med god marginal vid all flisning utan skyddsskärmar vid normal drift 
med den mobila fliskvarn som används. Det högsta värdet uppmättes till 4 7 dBA. Vid flisning 
utan bullerskärmande flishögar eller stock och med samma fliskvarn uppmättes 60 61 dBA 
på alla våningsplan vid planerat rättscentrum. Det innebär en ökning av bullernivån med 10 
-11 dBA jämfört med när ingen flisning sker och att överskridandet av tillåten bullernivå 
under dagtid är lika stort.  

C4 Energi vill förtydliga att flisning utan skärmning på grund av att det lager av flis och 
stock som fungerar som skärm måste omsättas sker regelbundet. Skärmning i form av 
råmaterial är således inte statiskt utan under en flisningsdag, då stock sönderdelas till flis, 
försvinner "stock-skärmar" och nya "flis-skärmar" uppkommer, som skärmar på ett annat 
håll. Det medför att flisningens bidrag till bullernivån vid påtänkt rättscentrum förändras 
under dagen och mellan flisningstillfällena men under hela tiden som flisning pågår tillförs 
ett bullerbidrag utöver värdet vid full drift.  

C4 energi vill förtydliga att när råvarubrist uppkommer kan flisning behöva utföras helt 
utan skärmning under flera dagar i sträck. I företagets risk- och sårbarhetsanalys har 
råvarubrist redan nu, innan bullerfrågan från påtänkt rättscentrum är beaktad, ett högt 
riskvärde. C4 Energi bedömer att råvarubrist, som medför en tom flisgård, i dagsläget 
uppkommer med 1 -2 års mellanrum. Det har t.ex under de senaste tre åren varit råvarubrist 
vintern 2017-18 på grund av mycket regnigt och blött väder så att skogsmaskiner inte har 
kunnat köra i skogsmark utan flis har fått ersättas med mer lättillgänglig stock. Under 
sommaren 2018 uppstod råvarubrist på grund av brandrisk vid torka då flisning inte kunde 
utföras i skogsmark. Ett axplock av andra aspekter som kan orsaka råvarubrist är 
leveransproblem på grund av konkurser eller strejk i transport- eller någon form av 
samhällskris.  

I rapporten uppmättes ett värde av 50 dBA vid planerad fasad vid rättscentrum vid normal 
drift utan flisning. Vid flisning ökade värdet med 10-11 dBA. I rapporten anges att vid 
flisning bakom flishögama kan en minskning av 15 dBA erhållas. C4 Energi vill förtydliga att 
detta endast är ett värde för en teoretisk dämpning med hjälp av bästa möjliga dämpande 
bullervall. T.ex. en trave med stock är inte lika bred eller tät som en bullervall av jord. En 
ljudkälla som hörs tillför alltid i praktiken ett ökat värde till den sammanlagda ljudbilden. 
Om det uppmätta värdet är 120 dBA, som i detta fall, kommer det extra tillförda bullret att 
bli flera dBA ifall inte hela flisningsprocessen ljudisoleras. Detta innebär att all form av 
flisning på Allöverkets område, oavsett om råvarorna fungerar som bullervall eller inte, 
medför ett överskridande av tillståndsgivet villkor. C4 Energi vill förtydliga att en minskning 
med 15 dBA är ett utopiskt värde eftersom det till och med ger ett lägre värde än vid normal 
drift vid Allöverket då ingen flisning sker.  
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Krav på helhetsbild av bullerkällor  
C4 Energi vill poängtera att det buller som tas med i bullerrapporten, oavsett sida, är endast 
buller från Allöverket, som enligt rapporten endast är en av de bullrande verksamheterna i 
närheten. Övrigt buller, från andra verksamheter, liksom från spårtrafik och vägtrafik 
behöver sammanställas tillsammans med buller från Allöverket för att få en helhetsbild av 
bullersituationen, vilket även är ett krav i planbeskrivningen till detaljplanen.  

Enligt bullerutredningen innehölls bullerkraven för Allöverket vid företagets nuvarande 
mätpunkter, även om osäkerhetsvärdet på 3 dBA läggs till, vid såväl full drift som vid 
flisning. C4 Energi hävdar därför att nedanstående text enligt lagstiftning och vägledningar 
gällande bostäder ska beaktas vid fortsatt planering för byggnation av Rättscentrum: De 
åtgärder som kan aktualiseras vid en lokaliseringsprövning av nya bostäder får inte gå ut 
över bindande villkor i gällande miljötillstånd eller deras rättsverkan. Vid planläggning av 
nya bostäder i närheten av befintliga eller nya verksamheter ska dessutom den framtida 
situationen och verksamheternas utvecklingsmöjligheter beaktas. Tillståndsmyndigheten får 
vid prövning av ett nytt eller ändrat miljötillstånd inte skärpa villkoren för buller från 
verksamheten om bullervärdena överensstämmer med detaljplan eller bygglov.  

Samhällsviktig verksamhet  
C4 Energi vill slutligen poängtera att el- och värmeproduktionen vid Allöverket är en 
samhällsviktig verksamhet som särskilt bör beaktas i kommande detalj- och 
byggnationsplaner. För att kunna garantera en störningsfri produktion av fossilfri 
energiproduktion måste även framöver stock kunna lagras inom området och flisning kunna 
utföras i oförändrad omfattning. 

Kommentar:  
Planhandlingarna kompletteras med att E-område (mark för teknisk anläggning) har 
avsatts generellt inom planområdets kvartersmark. Detta för att möjliggöra för ny 
transformatorstation. Nytt rättscentrum är i behov av att bli egen högspänningskund (över 
500 kW), på grund av den höga abonnerade effekten. Ny transformatorstation avser 
inkorporeras i nya Rättscentrum för att effektivisera ytorna. Platsen ska vara tillgänglig med 
servicelastbil för drift och underhåll. 

Planområdet negativa påverkan från Allöverket avseende, risker, störningar, luft, lukt och 
mögelsporer har särskilt studerats och utredningar har kompletterats till planhandlingarna.  
Flertalet byggtekniska åtgärder regleras på plankartan för att säkerställa att inga 
olägenheter uppstår, vilket bedöms vara en rimlig avvägning av skyddsåtgärder ställt till 
individrisken vilket miljö- och hälsoskyddsavdelningen instämmer med.  De negativa 
aspekterna såsom luft, lukt, buller och risker kopplade till järnvägen och fjärrvärmeverket 
har vägts mot de fördelar som projektet i övrigt innebär för utveckling av stadsmiljön och 
möjlighet att tillgodose det allmänna intresset av en samhällsviktig funktion i centrala 
Kristianstad. Alla byggtekniska åtgärder samt andra åtgärder som krävs inom planområdet 
pga buller, luft, lukt, mögelsporer är åtgärder som ska finansieras av exploatören, vilket 
planbeskrivningen kompletteras med. Planhandlingarna kompletteras med att 
fiberledningar går utmed Vattentornsvägen. 



LAGA KRAFTHANDLING  
LAGA KRAFT: 2021-03-04 
ANTAGEN KF: 2021-02-09 
1290K-P2021/5 
BN 17-547 

30 (37) 
 

10. Regionmuseet 
Om platsen  
Planområdet omfattar del av bangårdsområdet norr om Kristianstad station. Det började 
bebyggas i och med en utvidgning av spårområdet under tidigt 1900-tal. På platsen finns 
idag flera byggnader med anknytning till den godsanknutna järnvägstrafiken i varierande 
ålder och material. De äldsta byggnaderna ligger i den södra delen av planområdet och 
utgörs av en tullkammare med packhus i tegel samt en godsstation med två magasin i trä 
och dessa byggnader är samtida med järnvägens utbyggnad. Enligt förslaget till ny 
detaljplan regleras endast bestämmelser kring skydd och bevarande för Tullkammare och 
packhus samt godsstationens expeditionsdel. I godsstationen ingår förutom själva 
expeditionsdelen den vidbyggda magasinsdelen som enligt planförslaget undantas från 
skydd.  

Om förslaget  
Tullkammare med packhus förses med rivningsförbud tillsammans med 
skyddsbestämmelser avseende det östra takfallet och varsamhetsbestämmelser rörande 
byggnadsmaterial och interiöra byggnadsdetaljer. Expeditionsdelens taklutning skyddas 
liksom fasadens utseende. Enligt detaljplanen föreslås dock inget rivningsförbud.  

Planområdet - en del av ett större kulturhistoriskt sammanhang  
Inom järnvägsmiljön i Kristianstad finns tre byggnader som är skyddade enligt 
kulturmiljölagen som byggnadsminnen. Det är stationsbyggnaden, vattentornet och 
lokstallet med vändskiva. Att tre byggnader inom samma järnvägsmiljö skyddas enligt lag 
visar på två viktiga och värdefulla förhållanden. Det visar på den betydelse järnvägen haft 
för stadens utveckling. Det visar också på värdet att skydda och bevara flera 
byggnadsobjekt med olika funktioner för att förstå järnvägsmiljöns helhet.  

Även de byggnader som berörs av föreslagen detaljplan utgör viktiga komponenter i 
denna värdefulla järnvägsmiljö. För att kunna bibehålla en mångfald och komplexitet i 
kulturmiljön är det viktigt att byggnader av "enklare" konstruktion och arkitektonisk 
dräkt bevaras. Enligt nuvarande förslag är det endast tullkammaren med packhus som har 
ett fullgott skydd medan godsstationen med magasin, idag de enda kvarvarande 
träbyggnaderna inom området, blir utan.  

Bedömning  
Regionmuseet ser det som positivt att tullkammaren med packhus förses med 
rivningsförbud samt skydds- och varsamhetsbestämmelser. Regionmuseet anser dock att 
detta skydd bör utsträckas till att också omfatta hela godsstationen; expeditionsdel samt 
tillhörande magasin. Enligt Regionmuseet tillhör dessa båda träbyggnader kategorin 
särskilt värdefull bebyggelse eftersom de belyser den järnvägsanknutna verksamheten 
som har varit betydelsefull för Kristianstad historiskt. Att ta bort godsstation med magasin 
skulle leda till att järnvägsmiljön förenklas och att kulturhistoriska viktiga värden därmed 
går förlorade. Regionmuseet anser istället att magasinsbyggnaden genom varsam 
renovering och anpassad användning kan utvecklas och bli en positiv del i den nya miljön 
som kommer att skapas. 
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Kommentar: 
Förutsättningar för att bevara godsstationen har förändrats genom att en brand härjat i 
området som totalförstörde byggnaden. För att bibehålla den äldre järnvägsmiljön inom 
planområdet kommer det befintliga Tullkammarhuset och packhuset i granskningsförslaget 
fortsättningsvis få rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser samt ges en fortsatt 
användning. Tullkammarhuset och packhuset kommer att integreras som en del av det nya 
exploateringsområdet där lägre byggnadsdelar planeras i dess direkta närhet. Se även 
kommentar till länsstyrelsens yttrande.  

11. Föreningen Gamla Christianstad 
Syftet med planen är att skapa byggrätter för kontor, kriminalvård, centrumändamål m.m., 
vilket stämmer väl överens med intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för 
Kristianstad.  

Föreningen kan också konstatera att det finns ett gediget underlag avseende kulturmiljö, 
föroreningar i mark, luftkvalitet samt trafikbuller och andra störningar. Innan vi går in på 
de kulturhistoriska aspekterna, kan vi konstatera, att den mycket viktiga GC-vägen till 
Näsby/Högskolan delvis kommer att bli belägen inom planens kvartersmark. Avsikten är 
att flyttningen av densamma skall regleras i ett exploateringsavtal med exploatören. 
Parallellt med detta planarbete pågår också ett arbete med att hitta en lösning för ett 
kollektivtrafikstråk mellan Kristianstad C och Högskolan, "Kristianstadslänken etapp 3". 
Flera olika alternativ studeras men det bedöms inte påverka aktuell plan.  

Det aktuella planområdet är intressant då det ger ett unikt tillfälle till stadsförnyelse i de 
centrala och historiskt intressanta delarna av staden. Området angränsa r således direkt 
till den historiska stadskärnan, utpekad som ett område av riksintresse för 
kulturmiljövården. Föreningen menar att detta ger många möjligheter med bl a höga krav 
på gestaltningen av områdets byggnation. Planen har en tillåten byggnadshöjd av 29 m(78 
vån). l övrigt reglerar inte samrådsförslaget några detaljer för byggnadernas utförande 
utan detta kommer att regleras i den kommande bygglovhandläggningen. Föreningen 
anser att ytterligare bestämmelser bör införas i planen under den pågående 
planprocessen t ex avseende byggnadernas utformning i storlek och form.  

Planområdets historiska användning är intressant. Den berättar om handelns betydelse 
och den industriella utvecklingen kopplat till järnvägen. Byggnader, som ur ett historiskt 
perspektiv pekas ut som bevaransvärda, är tullkammare med packhus samt godsstation 
med godsmagasin- tillsammans utgörande en historisk miljö.  

l planförslaget ges tullkammaren sådana bestämmelser att den skall bevaras, får ej rivas. 
Beträffande godsstationen och godsmagasinet ges endast godsstationen  

bevarandebestämmelser vid ett bevarande(kan rivas). Föreningen kan ha viss förståelse 
för detta, då godsmagasinets läge på tomten kan menligt försvåra en exploatering av 
densamma, men anser att alla möjligheter bör undersökas, för att ge byggnaderna nya 
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användningsområden, så de kan infogas i den nya miljön och bidra till att berätta om 
platsens historia.  

Sammanfattningsvis ser föreningen positivt på det föreliggande planförslaget med de 
bevarandebestämmelser, som lagts in, men förutsätter att det under den kommande 
planprocessen läggs till bestämmelser, som reglerar byggnadernas gestaltning. Detta både 
sett till områdets storlek med omfattande byggrätter och dess närhet till stadskärnan samt 
den exponering som ges i och med de närliggande järnvägslinjerna.  

Området ger idag inget attraktivt intryck men genom föreslagen byggnation får vi igång en 
förnyelse av detta centrala område, som kommer att ge ytterligare tillskott av 
arbetsplatser och stärka ett levande och attraktivt centrum. 

Kommentar: 
Plankartan har kompletterats med utformningsbestämmelser för ny bebyggelse. Tänkt 
byggnation har också markant ökat från 29 till som högst 39 meter inom vissa delar. Tänkt 
byggnation har detaljstuderats och illustrationer har tagits fram för att visualisera hur ny 
bebyggelse föreslås anpassas till sin omgivning. Se även kommentar till länsstyrelsen 
yttrande.  

12. Kristianstads Mejeri AB (Näsbyholm nr 1)  
Det kan inte uteslutas att vibrationer vid byggnationen kan ha en påverkan på byggnader i 
närheten av mejeriet. Det gäller främst byggnader som mejeriet mäter sättningar i för 
grundvattenuttag. Detta skall enligt KMAB vara med i beräkningarna.   

Kommentar: 
Störningar som uppstår under byggtiden är tidsbegränsande och oundvikliga. I samband 
med bygglov upprättas ett kontrollprogram där byggherren står som ansvarig för ev 
olägenheter eller skador som kan uppstå som en följd av byggnationen. Exploatören får 
informationen om detta via ert yttrande. 

13. Åke Lövquist 
Till ett Rättscentrum hör naturligtvis även en domstol. Jag ber därför få föreslå, att ni 
planerar även för ett flytt av Tingsrätten bort till det nya Rättscentret och bygger detta i 
anslutning till Polismyndigheten. Normalt utgör en Tingsrätt och en Polismyndighet en 
gemensamt arbetande enhet och bör därför inte skiljas åt, vilket idag är fallet i 
Kristianstad. I Rättskedjan ingår såväl polis som åklagare/domstol.  

Citerar följande ur Åklagarmyndighetens hemsida: "Ett väl fungerande rättsväsende är en 
av grunderna för det demokratiska samhället. Rättssäkerhet innebär att enskilda ska 
kunna lita på lagstiftningen, myndigheterna och domstolarna. Åklagarmyndigheten är en 
del av rättskedjan som består av polis, åklagare, domstol och kriminalvård."  

Skall kommunen nu bygga ett helt nytt Rättscentrum bör kommunen ta hänsyn även till 
rättskedjan och därmed dagens krav på polisiär effektivitet och ett väl fungerande 
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arbetsteam och flytta Tingsrätten, som idag ligger mitt i staden strax intill stadens 
köpcentrum. Tingsrätten är redan idag enligt min mening felplacerad. Förmodligen har 
kommunen felaktigt tänkt att en Tingsrätt skall ligga i anslutning till ett fängelse. Så är inte 
fallet.  

En Tingsrätt skall istället ligga i anslutning till ett Polishus. Det finns många fördelar med 
detta. Enligt er planritning, se ovan, saknas alltså en Tingsrätt/åklagarmyndighet. Tänk på 
det. Tack! 

Kommentar: 
Förslaget att Tingsrätten ska inrättas i nytt Rättscentret är en god idé. Däremot anger 
tänkta exploatörer och verksamhetsutövare att det inte är aktuellt. Ny detaljplanen hindrar 
dock inte möjligheten för att etablera en tingsrätt inom planområdet om det skulle vara 
aktuellt i framtiden, genom att markanvändningen också regleras till K-Kontor.  

14. Fastigheten Ravelinen 2, Balstorp Förvaltnings AB, Per-Lennart Göransson  
Rättscentrums planer inte får begränsa min nuvarande verksamhet och framtida 
utvecklingsmöjligheter.  

Kommentar: 
Rättscentrums planer bedöms inte begränsar befintlig verksamhet och framtida 
utvecklingsmöjligheter inom Ravelinen 2. En byggnation av ett nytt Rättscentrum bedöms 
snarare verkar positivt på fastigheten då tänkt bebyggelse skärmas från järnvägen och  
Allöverket.  
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Föreslagna förändringar av planförslaget 

Efter samrådet år 2018  har en lägre tid passerat där tänkt byggnation av Rättscentrum 
har kommit att preciserats samtidigt som det har skapats ett ökat behov av kontor- och 
verksamhetsytor, fler häktesplatser och lokaler för forensisk center (NFC). Ett förslag till 
nytt Rättscentrum har sedan sommaren 2020 funnits framme som nu aktuellt planförslag 
baserats på. 

Sedan samrådsskedet har nedanstående övergripande förändring gjorts inför 
granskningsskedet: 

• Planområdet har utökats mot norr från tidigare 25 200 m2 till 27 700 m2 stort 
planområde.  

• Skjutstallavägen väster om Vattentornsvägen föreslås tillfalla Rättscentrum och bli  
kvartersmark. Då Skjutstallavägen stängs planläggs en ny in- och utfart till Lokstallet 1. 

• Kvartersmarkens markanvändning har anpassats till närheten till järnvägen för att 
säkerställa riksintresset för kommunikationer och föreslagen exploatering och 
omfattar bland annat inte längre markanvändningen Z-verksamheter eller L-lager. 

• En tidigare reglerad utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighet på 80 % har utgått  
och exploateringsgraden lämnas i huvudsak oreglerad.  

• Tidigare generell nockhöjd på 29 meter har justerats till att omfatta högst 15, 35 
respektive 39 meter i nockhöjd där hänsyn tagits till verksamhetens behov och 
Kristianstads stadssiluett och omkringliggande bebyggelse. 

• Godsmottagningen och godsmagasinet eldhärjades år 2019 och finns inte längre kvar 
inom planområdet. Byggnadernas bestämmelser till skydd av kulturvärden och 
varsamhetsbestämmelser har därför utgått.  

• Utredningar har tillkommit avseende: geoteknik, dagvatten, vibrationer, 
kompletterande utredning avseende risk-, luft- och luktstörningar, kompletterande 
bullermätningar, kompletterande risk- och störningsutredning, trafikutredning, 
arkeologi, markundersökning, förslag till omvandling av Vattentornsvägen (sistnämnda 
utgör ännu ett arbetsmaterial) och planhandlingarna har kommit att justeras utifrån 
dessa.  

• Naturvärdesinventering har kompletterats och kommit att omfatta det nya utökade 
planområdet.  

• Tidplanen har uppdateras. 

• Handlingar har sett över redaktionellt.  
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Däröver har inkomna synpunkter under samrådet har medfört följande förändringar av 
planförslaget inför granskning:  

• Planhandlingarna förtydligas om hur planområdet säkras från översvämning enligt 
länsstyrelsens yttrande. 

• Häkte tillåts inte i bottenplan genom bestämmelse på plankartan. 

• Plankartan reglerar att maximalt 90 % får hårdgöras för att säkerställa att resterande 
ytor används för dagvattenhantering.  

• Planbeskrivningen kompletteras med information om att planområdet ligger inom 
vattenskyddsområde.  

• Plankartans justeras så att nödvändiga ytor kopplade till riksintresset för 
kommunikationer/järnvägen säkerställts enligt länsstyrelsens och Trafikverkets 
yttrande samt att Blekinge kustbana redovisas som riksintresse för kommunikationer.  

• Tekniska anläggningar tillåts uppföras till maximalt 3 stycken á 10 kvm med en 
maximal totahöjd på 3 meter inom 30 meter från järnvägen. 

• Med hänsyn till den befintliga Tullkammaren och packhuset regleras en lägre nockhöjd 
närmst dessa byggnader på 15 meter. Plankartan har kompletterats med 
utformningsbestämmelser och illustrationer för att redovisa hur exploateringen 
påverkar stadsbilden, enskilda byggnader och andra värden kopplade till riksintresset 
för kulturmiljövården enligt 3 kap. 6  § MB enligt länsstyrelsens yttrande.  

• Villkortsbestämmelse om avhjälpande av markförorening har preciseras till att endast 
gälla de markområdena som är i behov av sanering i enlighet med länsstyrelsens 
yttrande. Plankartan reglerar även ett annat område med en skyddsbestämmelse inom 
kända petroleumföroreningar, söder om planområdet, som anger att marken ska hållas 
tillgänglig för övervakning och kontroll för att hindra spridning. 

• Planhandlingarna kompletteras bland annat med att stationsombyggnaden är skyddad 
som statliga byggnadsminnen. 

• Planbeskrivningen förtydligar att de äldre byggnaderna (Tullkammaren och packhuset) 
ska underhållas och får inte stå och förfalla, vilket ska ske oavsett om det bedrivs 
verksamhet i byggnaderna eller ej. 

• Till följd av att marken exploateras och hårdgörs ska kompensationsåtgärder utanför 
planområdet genomföras, vilket kommer regleras med avtal, vilket kompletterar 
genomförandebeskrivningen. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att en arkeologisk utredning har genomförts 
inom planområdets sydöstra del.  
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• Planhandlingarna kompletteras avseende kollektivtrafiken med förslag till utformning 
av Vattentornvägen och tänkt busshållplatslägen. 

• Planhandlingarna kompletteras med trafik- och parkeringsanalys för nytt 
Rättscentrum. 

• Planhandlingarna kompletteras med att ny gång- och cykelväg kommer tillfälligt 
genomföras genom markavtal. 

• Placeringsbestämmelse kompletterats plankartan om att nytt 
stängsel/staket/avskärmning ska placeras minst 2,5 meter från Trafikverkets stängsel. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att byggtekniska åtgärder samt andra åtgärder 
till följd av buller, vibrationer, lukt, luft och mögelsporer kopplat till exploateringen ska 
bekostas av exploatören för att säkerställa att trafikverket, Allöverket eller andra 
aktörer inte har någon skyldighet i detta avseende. 

• Planbeskrivningen kompletteras med att planområdet ligger inom den MSA-
påverkande zonen för Kristianstad flygplats i enlighet med Trafikverkets yttrande. Då 
det finns byggnader runtomkring som är högre än det planerade så påverkar inte detta 
flygtrafiken enligt  Kristianstad Österlen Airport. 

• Planhandlingarna kompletteras med att i fall det framkommer behov av 
flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörd flygplats. 

• Planhandlingarna kompletteras med de servitut som gäller i området och förändrad 
fastighetskonsekvenskarta. 

• Plankartan har till granskningshandlingarna har justerats så att tidigare a och u-
området endast redovisas som u-område för att skapa en tydligare plankarta. 
Plankartan har även justerats så att u-område prickas i enlighet med lantmäteriets 
synpunkter. 

• Servituten 1290K-782.1-4 och 1290K-421.1 ändras så att dessa redovisas i 
grundkartan på plankartan. Genomförandebeskrivningen har kompletterats i samråd 
med lantmäterimyndigheten.  

• Planhandlingarna kompletteras med att Vattentornsvägen ombyggnad, Lokstallets nya 
in- och utfart, viss framdragning och omledning av underjordisk infrastruktur samt 
anslutningsavgifter, kompensationsåtgärder för vegetation, plank utmed spåret mot 
spårstoft, ev. stängsel utmed Rättscentrum och skötsel, liksom tillfällig gång- och 
cykelväg norr om planområdet är kostnader som till tillfaller exploatör/markägare. 
Detta kommer närmare hanteras och regleras i exploateringsavtal 
exploatör/markägare och kommunen.  

• Planhandlingarna kompletteras avseende tänkt VA- och dagvattenhantering  
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• Med hänsyn till översvämningsrisk har det tillkommit en bestämmelse på plankartan 
att häkte inte får placeras i bottenplan. 

• Planbeskrivningen kompletteras enligt räddningstjänstens yttranden avseende 
insatstid, brandvattenförsärning, brandposter och utrymningsvägar. 

• Planområdet negativa påverkan från Allöverket avseende, risker, störningar, luft, lukt 
och mögelsporer har särskilt studerad och utredningar har kompletterats till 
planhandlingarna.  Flertalet byggtekniska åtgärder regleras på plankartan för att 
säkerställa att inga olägenheter uppstår. 

Synpunkter som helt eller delvis ej tillgodosetts: 

• C4 Energi 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden 

• att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse, 

• revider planhandlingarna enligt förslaget samt 

• godkänna planförslaget för granskning. 

 

Byggnadsnämnden beslutade enligt Miljö- och samhällbyggnadsförvaltningens förslag 
2020-09-29 §178. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
 
Roger Jönsson  Helén Schrewelius  
stadsarkitekt  planeringsarkitekt 
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