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Kristianstads stadskärna är riksintresse för Kulturmiljövård. Planområdet ligger utanför riksintres-
set men kan ändå komma att påverkas av eftersom det ligger i anslutning. I Riksantikvarieämbetets 
motivering till riksintresse (Riksintresse för Kulturmiljövård - Skåne län) står att läsa att det är en be-
fästningsstad med rutnätsplan och arkitektur präglad av militär och förvaltning. Stadskärnan anses 
vara ett av de främsta exemplen på den danske kungen Christiam IV’s byggnadskonst.

Stadsplanens långsträckta, rektangulära form är unik bland landets befästningsstäder. Bebyggel-
sen präglas dels av stadens militära historia dels av att ha varit en residensstad. Bevarade befäst-
ningsanläggningar och militära byggnader samt institutionsbyggnader är viktiga för stadens uttryck. 
Stadskärnan har både småskalighet, äldre bebyggelse och storskaliga bebyggelse från slutet av 
1800-talet. 

I kommunens ställningstagande benämns ”stadens årsringar” som en viktig del att ta hänsyn till. 
Stadskärnan rymmer, förutom ovan nämnd äldre bebyggelse, även en betydande del byggnader från 
mitten av 1900-talet. Framtidens hus på Lilla torg och flertalet byggnader på Östra Boulevarden är 
några exempel. 2000-talets prägel på stadskärnan syns på flera platser. På Lilla torg där arkitektu-
rens utryck utgår från äldre bebyggelse, på Rådhuskvarteren vid Stora torg, där äldre fasader spara-
des och kompletterades med modern arkitektur. Vår tids mest storskaliga exempel på ny bebyggelse 
i stadskärnan är Galleria Boulevard. 

Kristianstads siluett har flera tydliga och viktiga landmärken. Två av de mest utmärkande är Heliga 
Trefaldighetskyrkan som är uppförd under 1600-talet i renässansstil, och vattentornet som byggdes 
1965. Även dessa är exempel på stadens årsringar. 

Nu aktuellt område skulle innebära en förändring i siluetten. Förslaget är lägre än kyrkan och vatten-
tornet och underordnar sig därför dem. I nära anslutning till planområdet fanns tidigare en silos som 
även den var högre än nu föreslagen bebyggelse. 
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se.

Rättscentrum blir en ny institutionsbyggnad i ett område som i dagsläget ligger utanför stadskärnan. Det innebär att staden 
växer med en ny årsring och fortsätter att vara en stad där Rättscentrum har en given plats i stadens utveckling.

Föreslagen byggnadshöjd 38,5m. Avstånd till spårmitt enligt förutsättningar i detaljplan. 
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I Kristianstads Översiktsplan står att kommunen ska vidareutveckla och definiera värdena i riksin-
tresset enligt de tre viktiga delarna ”renässansstaden”, Stadens årsringar” och ”staden vid vattnet”. 
Vid bygglovgivning och planering skall hänsyn tas till dessa värden.

Planområdet är beläget utanför riksintresset och därmed utanför den del som har uttryck av renäs-
sansstad. Det ligger inte heller i närheten av vatten och kan därför inte stärka det värdet. Området 
präglas av närheten till järnvägen och den bebyggelse som har funnits/finns har haft funktioner 
knutna till den. En äldre byggnad i rött tegel, Tullkammaren bevaras på tomten.

Områdets byggnation utformas som ett Rättscentrum med kvartersstruktur och anpassas till kring-
liggande stadsmiljö. Tullkammaren integreras som en del av området, med lägre byggnadsdelar i 
dess direkta närhet. 

Nybyggnationen ska i sin struktur och utformning stärka den stadsutveckling som präglar centrala 
delar av Kristianstad. Angränsande område står inför en förtätning som ska leda till en mer stads-
mässig, tätare och högre utformning.  

Nu föreslagen bebyggelse blir en ny publik byggnad för Rättscentrum i ett område som i dagsläget 
ligger utanför stadskärnan. Det innebär att staden växer med en ny årsring och fortsätter att vara en 
stad där viktiga, publika byggnader har en given plats i stadens utveckling.

Rättscentrum ska uppfattas som välkomnande, harmoniskt och robust, samt knyta an till stadens 
befintliga arkitektur av stora och vackra hus.  

Fastighetsägarens vision är att skapa ett Rättscentrum som uppfyller hyresgästernas mycket högt 
ställda krav på säkerhet för personal och besökande samtidigt som byggnaden upplevs som modern 
och nyskapande vad gäller både utformning, teknik och miljö. 
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ENTRÉTORG

POLIS OCH 
ÅKLAGARMYNDIGHETEN
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Rättscentrum utformas som en förlängning av staden och bygger vidare 
på den traditionella kvartersstrukturen. Kvarteret bryts ner genom upp-
delandet i flera volymer med olika uttryck, skala, kulör och material för att 
anpassas till stadsbilden och skapa variation i kvarteret. Fasader utformas 
med robusta och hållbara material i tegel och sten som knyter an till Kristi-
anstads stadsbild och den bevarade Tullkammaren av tegel i kvarteret. Ute-
miljöer är omsorgsfullt gestaltade och innefattar bland annat ett upphöjt 
entrétorg som bildar entréplats för Rättscentrums olika publika funktioner.

Rättscentrum hyser tre olika hyresgäster; Polismyndigheten, Åklagarmyn-
digheten samt Kriminalvården, där Polismyndigheten utgör den största de-
len. Verksamheterna  omfattar funktioner av olika slag vilket speglas i kvar-
terets olika byggnadsvolymer. Programmet innefattar förutom kontorsytor 
även arrestverksamhet, lagerlokaler, labb, idrottshall, parkeringshus, mm. 
Byggnadsvolymerna spänner från 2 till 8 våningar där Kriminalvårdsbyggna-
den är högst med rastgårdar och ett mindre övervakningsutrymme på plan 
7-8. BYA ligger på ca 12 200kvm.
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POLISPOLIS POLIS

FÖRBINDELSE-
GÅNG

POLIS OCH ÅKLAGARE

POLIS OCH ÅKLAGARE KRIMINALVÅRDEN

PLAN 01+4,100

PLAN 02+8,300

PLAN 03+12,500

PLAN 04+16,700

PLAN 05+20,900

B E H K P S V Y

PLAN 06+25,100

MARKPLAN+2,900

C F I L O Q T WM ND G J R UA X

PLAN 01,
BYGGNAD 03 +3,350

PLAN 03,
BYGGNAD 03 +13,250

30m

18m

30m

15m

39m

11m

PLAN  6

PLAN  8

PLAN  1

PLAN  1
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Utsnitt från modell,
vy från Vattentornsverket

Utsnitt från modell,
vy från Vattentornsverket

Utsnitt från modell,
Vy med Tullkammaren i 

förgrunden

Utsnitt från modell,
vy mot entrétorg och 
Kriminalvårdens entré
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Material och kulörpalett Rendering entréplats


