
DEL A -
Planförslag

ÖVERSIKTSPLAN
FÖR KRISTIANSTAD STAD

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2021-12-14



ÄNDRING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR KRISTIANSTAD STAD 2021 i

Byggnadsnämnden är projektägare på uppdrag av kommunfullmäktige. 
Byggnadsnämnden har gett delegationsbeslut till plan och bygglovsavdelningen att 
ta fram förslag till ändring av översiktsplan för staden Kristianstad.

ÖP-styrgrupp består av representanter från kommunstyrelsens-, 
byggnadsnämndens- och tekniska nämndens presidier. Styrgruppen har gett rikt-
linjer till projektorganisationen i arbetet med översiktsplanen.

ÖP-ledningsgrupp består av förvaltningschefer för kommunledningskontoret, 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, C4 Teknik samt Biosfärkontoret. 
Ledningsgruppen ger råd för projektorganisationen och förbereder möten med 
ÖP-styrgrupp. 

ÖP-samordningsgrupp består av projektledare för de olika strategiska projekten 
inom den översiktliga planeringen och samordnas av kommunledningskontoret.
Projektledare har varit planeringsarkitekt Per Blomberg med planeringsarkitekt 
Rebecka Danielsson som biträdande projektledare (föräldraledig 2020-03-12 t o 
m 2021-01-04).

Arbetsgruppen för ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad har utöver 
ovanstående projektledare och biträdande projektledare bestått av Anna Grönlund 
(miljöhandläggare) som har ansvarat för att ta fram hållbarhetsbedömningen, 
Åsa Hammarstedt (strategisk trafikplanerare), Roger Jönsson (stadsarkitekt), 
Ann-Mari Lindberg (planeringsarkitekt), Kristina Molin (planeringsarkitekt), 
Linda Nilsson (GIS ingenjör), Rut Näsman (landskapsarkitekt), Katarina Olsson 
(stadsantikvarie), Felicia Torffvit (planeringsarkitekt) och där deltagande har 
varierat under arbetets gång. 

Medverkande

Till projektorganisationen har funnits en referensgrupp med representanter från 
berörda förvaltningar och bolag. Representerade förvaltningar har varit Tekniska 
förvaltningen (tidigare C4 Teknik), Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Kommunledningskontoret, Omsorgsförvaltningen, Arbete- och välfärdsförvalt-
ningen, Kultur- och fritidsförvaltningen, Kristianstads Renhållning, C4 Energi och 
Räddningstjänsten. Referensgruppen har träffats två gånger per år för att stämma 
av arbetet och förslagen i planen.

En projektgrupp med representanter från Kommunledningskontoret, Jenny 
Moberg Persson och Marieth Johansson, och Arbetsgruppen har träffats under 
projektets gång och mer intensivt i slutskedet av framtagandet av samrådsför-
slaget. Samråd genomfördes december 2019 - mars 2020

Utställning för granskning har genomförts under perioden 2021-04-12 till och 
med 2021-06-14.

Kommunfullmäktige antog den 14 december 2021 förslaget till ändring av 
översiktsplanen för Kristianstad stad. 
KF 2021 § 312

Omslagsbild Kristianstads kommun, Vy från Östra Vallgatan med Länssmuseet i bak-
grunden.

Alla illustrationer är gjorda av Rut Näsman, Kristianstads kommun, om inget annat 
anges. Alla kartor är framtagna av Linda Nilsson, Kristianstads kommun, om inget 
annat anges.
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Läsanvisningar

Genomförandet av ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad (ÄÖP Kris-
tianstad stad) vänder sig främst till politiker och tjänstemän i kommunen men ger 
information även till allmänheten och verksamhetsutövare om hur planen verkställs. 
ÄÖP Kristianstad stad består av ett omfattande material som är indelat i flera delar. 

De första tre kapitlen innehåller själva planförslaget i del A. Del B innehåller planför-
utsättningar och del C Konsekvensbeskrivning. Del D innehåller bilagor.

1. För en kort introduktion till planförslaget är det i första hand del A - kapitel 1  
samt ställningstaganden och markanvändningskartan i kapitel 2 som bör läsas. 

2. För att få en överblick av planförslaget så bör hela kapitel 2 i del A läsas.

3. Planförutsättningarna i del B är skrivna för att i första hand ge läsaren mer 
kunskap kring de olika ämnesområdena. 

4. För att få en mer detaljerad bild av planförslaget finns delområdesbeskrivningar 
i kapitel 3 i del A som vänder sig bland annat till kommunala tjänstepersoner samt 
boende och verksamma i delområdena. 

5. Konsekvensbeskrivningen har sammanfattningar för de olika konsekvensbeskriv-
ningarna men också mer utförliga beskrivningar för mer intresserade läsare och 
finns att läsa i del C.

6. Bilagorna i del D är till för de som vill läsa mer om de olika utredningarna som är 
gjorda inom planarbetet, men även se sammanställningen av inkomna synpunkter, 
som t.ex. samrådsredogörelsen i sin helhet.
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Foto Kristianstads kommun Claes Sandén



BAKGRUND
Staden Kristianstad ligger mitt i vattenriket med fantastiska naturmiljöer och en unik renäs-
sanskärna. Staden har utvecklats med olika tidslager till en svensk medelstor stad med 46 000 
invånare. Den speciella placeringen innebär kvaliteter men också utmaningar i form av risk för 
översvämning och komplicerade grundläggningsförhållanden. Staden Kristianstad har en viktig re-
gional roll och måste förhålla sig till globala utmaningar, nationell lagstiftning och samverkan med 
grannkommuner. I kapitel 1-3 beskrivs de viktigaste förutsättningarna för planförslaget.
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Bakgrund
Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest 
långsiktiga strategi när det gäller användningen av 
mark- och vattenområden samt hur den bebyggda 
miljön ska utvecklas och bevaras. Den ska vara stra-
tegisk och formulera mål och visioner som berör hela 
kommunens verksamhet och ger praktisk vägledning 
för beslut i konkreta plan och byggfrågor. Översikts-
planen är inte juridiskt bindande och garanterar 
därför inte genomförande.

Varje mandatperiod ska kommunen bedöma om över-
siktsplanen är aktuell. Kommunfullmäktige beslutade 
2016-04-19 att översiktsplanen för Kristianstads 
kommun är aktuell förutom för kusten och havet samt 
för staden Kristianstad. I den aktuella översiktsplanen 
för kommunen från 2013 behandlades inte staden 
som har en fördjupad översiktsplan från 2009. Bygg-
nadsnämnden fick i uppdrag att ta fram en ändring av 
översiktsplanen för staden Kristianstad.

Uppdraget
Kommunfullmäktige formulerar i sitt beslut aktuali-
seringen med att förutsättningarna och kunskapen 
har förändrats bland annat i form av direktiv, lagar, 
mål och riktlinjer. Kommunen har tagit fram en ny 
vision ”Kristianstad 2030 – vi lyfter tillsammans” och 
”strategisk färdplan 2020” som visar hur visionen ska 
uppnås. Det finns ny lagstiftning kring kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar och en ny regional hand-
lingsplan för klimatanpassning i Skåne. Generella 
utmaningar i den översiktliga planeringen är stads-
förtätning, behov av bostadsbebyggelse, behov av 
att värna jordbruksmark, stadens geotekniska förut-
sättningar, ekosystemtjänster i urbana miljöer och på 
landsbygden samt klimatanpassning i den bebyggda 
miljön. 

Avgränsning
Ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad 
(ÄÖP Kristianstad stad) har i huvudsak samma fysiska 
avgränsning som den Fördjupade översiktsplanen 
2009 (FÖP 2009) och det område som inte behand-
lades i Översiktsplanen 2013 (ÖP 2013). En justering 
har gjorts i södra kanten för att få med en större del av 
Åsums fure där Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningens planuppdrag (daterat 2014) ska ingå i ÄÖP 
Kristianstad stad. 

Plan och bygglagen reglerar i vissa delar hur och på 
vilket sätt översiktsplanen ska redovisa strategier 
och markanvändning. Översiktsplanen har en över-
siktlig nivå och behandlar inte frågor som regleras på 
detaljplanenivå. 

Planområdet är dock inte isolerat från sin omgivning 
och staden har en viktig roll för nordöstra Skåne och 
kommunens basorter bland annat som tillväxtmotor 
samtidigt som omgivningen påverkar stadens förut-
sättningar genom till exempel Helgeåns avrinnings-
område i många kommuner eller trafikinfrastruk-
turens flöden mellan kommunerna. Planen måste 
därför förhålla sig till sin omgivning även om markan-
vändningen är begränsad till planområdet.

1.1 Inledning



Foto Kristianstads kommun Patrik Olofsson
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uppdrag samråd granskning antagande laga kraft

mars 2017 december 2019 - 
mars 2020

april 2021 - juni 2021 vinter 2021  2022
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1.2 Planprocessen

Vad är en ÄÖP?
Processen kring översiktlig planering är styrd i plan- 
och bygglagen. Översiktsplanen är ett strategiskt 
dokument vars syfte är att vägleda beslut om använd-
ningen av mark- och vattenområden och hur de ska 
utvecklas. En översiktsplan kan nästan alltid antas 
innebära betydande miljöpåverkan, vilket ställer krav 
på en miljöbedömning och en så kallad miljökonse-
kvensbeskrivning. 

Varje mandatperiod ska översiktsplaner aktualitets 
prövas, för att säkerställa att de ställningstaganden 
som gjorts fortsatt är aktuella för att kunna ge stöd 
i detaljplan- och bygglovsprocesser. Det är också 
viktigt att den är aktuell för att företrädare av regional 
och statlig planering ska kunna väga in kommunens 
intressen, t.ex. vid planeringen av nya vägar. Om 
planen anses vara inaktuell, så påbörjas arbetet med 
att upprätta en ny plan, eller ändra en befintlig.

Sammanfattning av arbetsprocessen
Som projektledare för arbetet med ändring av över-
siktsplanen för Kristianstad stad (ÄÖP Kristianstad 
stad) har Plan- och bygglovsavdelningen utsett plane-
ringsarkitekt Per Blomberg i mars 2017. I september 
anställdes Rebecka Karlsson för att arbeta med 
översiktlig planering och har verkat som biträdande 
projektledare. Dessa båda tjänstepersoner har lett 

arbetet, kallat till möten, presenterat för de olika 
grupperna och bidragit till en stor del av texter och 
ställningstaganden i kartor och illustrationer.

Plan- och bygglovsavdelningen tillsatte en arbets-
grupp våren 2017 för att arbeta med ÄÖP Kristianstad 
stad. Arbetsgruppen har bestått av planeringsarki-
tekter med stöd av miljöhandläggaren, stadsantikva-
rien, stadsarkitekten, trafikstrategen.

Intern dialog 
Det har under arbetets gång, från att uppdraget 
påbörjades till att det gått ut på samråd skett en kon-
tinuerlig intern dialog såväl mellan som inom förvalt-
ningen. Arbetet har vid 8 olika tillfällen presenterats 
och diskuterats i referensgruppen. Varje månad har 
arbetet stämts av, en eller flera gånger med repre-
sentanter från Kommunledningskontoret och med 
arbetsgruppen. Utöver de tillfällena har olika avdel-
ningar konsulterats vid behov av rådgivning i ämnes-
specifika frågor.
   
Tidig dialog med länsstyrelsen och 
 Region Skåne
Projektledningen har genomfört fyra tidiga samråd 
med Länsstyrelsen, två 2017 och två 2018, för att 
diskutera viktiga underlag, avvägningar och rekom-
mendationer kring strategiska frågor som berör 

Länsstyrelsen, t ex riksintressen, översvämning och 
risker, bebyggelse på jordbruksmark och utformning 
av planen. Från kommunen har främst representanter 
från arbetsgrupp och projektgrupp medverkat vid 
mötena.

Projektledningen har genomfört ett samrådsmöte 
med Region Skåne i april 2019 då representanter för 
trafikfrågor, regionplanering och sjukvårdens lokal-
behov medverkade.

Tidig medborgardialog
Det är i det tidiga skedet av planarbetet som den 
största möjligheten att påverka slutresultatet ligger. 
Därför hölls det i början av arbetet med ändringen 
av översiktsplanen (ÄÖP) en tidig medborgardialog. 
Under processen diskuterades flera olika sätt att nå ut 
till allmänheten, och i det arbetet beslutades att samla 
in synpunkter såväl digitalt som via post och fysiska 
dialogmöten.

I den tidiga medborgardialogen har det givits 
möjlighet att komma med synpunkter och funde-
ringar skriftligt, digitalt och genom fysiska möten. I 
den tidiga medborgardialogen har även en avstäm-
ning med elever i årskurs 7-9 ägt rum för att fånga 
upp synpunkter från olika generationer.
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Slutsats kring den tidiga medborgardialogen
Synpunkterna som inkommit från den tidiga dialogen 
har presenterats för politiken tillsammans med en 
länk till kommunens hemsida och synpunktskartan. 

Idéer och synpunkter från de olika tidiga dialogerna 
har funnits med i arbetets gång och kunnat hjälpa till 
att visa att det finns olika viljor kring stadens utveck-
ling i både stort och smått vilket kunnat stärka vissa 
förslag och riktlinjer i arbetet med ändringen av över-
siktsplanen. En del av de idéer och synpunkter som 
lyfts ligger på andra förvaltningar att genomföra och/
eller kräver att stora investeringar görs från politiskt 
håll för att vara möjliga att genomföra. I de fallen har 
informationen lyfts till respektive förvaltning/instans 
där de sen fått gå vidare med materialet. 

De olika metoderna och mer om de inkomna synpunk-
terna från respektive tillfälle finns att läsa i bilagan
 ”Tidig medborgardialog”. 

Samråd
I enlighet med Plan- och bygglagen ska förslaget till 
översiktsplan tillsammans med miljökonsekvensbe-
skrivningen finnas tillgängligt för synpunkter från 
medborgarna i ett samråd. Kommunen måste också 
samråda förslaget med grannkommuner, landstinget 
och andra myndigheter. Synpunkter kan lämnas 
muntligt eller skriftligt på möten, i diskussioner eller 

via sociala medier. Kommunen ska sammanställa 
alla inkomna synpunkter och i vilken utsträckning 
de tillgodoses i planförslaget. Även synpunkter som 
inte har beaktats och varför, ska redovisas. Samrådet 
genomfördes under tiden 2019-12-09 till 2020-03-09 
och resulterade i 41 skriftliga insända skrivelser samt 
synpunkter via synpunktskartan, samrådsmöten 
och mail. Totalt inkom 103 synpunkter eller skri-
velser. Dessa finns sammanfattade i samrådsredogö-
relsen med kommentarer om hur synpunkterna har 
beaktats.

Utställning/granskning
Efter att förslaget eventuellt ändrats eller komplet-
terats utifrån inkomna synpunkter, ska förslaget, till-
sammans med miljökonsekvensbeskrivningen ställas 
ut på granskning i minst 2 månader. Den som vill 
lämna synpunkter på förslaget ska göra det skriftligen 
inom den utsatta granskningstiden. 

Efter granskningen ska kommunen sammanställa 
alla inkomna synpunkter på planförslaget inklusive 
miljökonsekvensbeskrivningen samt länsstyrelsens 
granskningsyttrande i ett särskilt utlåtande och 
redogöra för de eventuella ändringar i planen som 
synpunkterna har lett till.

Antagande
Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om 
antagande eller ändring av en översiktsplan. Eftersom 
en översiktsplan inte är bindande kan den inte över-
klagas på annat än formella grunder.

Genomföra och följa upp
Det krävs en rad åtgärder för att kunna genomföra en 
översiktsplan. Resurser ska avsättas och åtgärder pri-
oriteras. Andra strategier eller analyser kan behöva 
göras. Detaljplanering, markförvärv eller områdesbe-
stämmelser är andra metoder som kan behövas för att 
genomföra planen. I detaljplaner, bygglov, förhands-
besked m.fl. är sedan översiktsplanen vägledande. 

För att se om översiktsplanen fungerat som väg-
ledande dokument behöver den följas upp. I upp-
följningen kan det lyftas om det finns brister i tyd-
ligheten, eller om strategier, riktlinjer och mål följs. 
Med uppföljning kan kommunen tydliggöra hur över-
siktsplanen förhåller sig till nya förutsättningar och 
anspråk. Genom uppföljning kan kommunen också 
tydligare kommunicera och hålla dialogen kring över-
siktsplanen levande. Uppföljningen kan också ligga 
till grund för aktualitetsprövningen.



KRISTIANSTADS KOMMUN

STRATEGISK
FÄRDPLAN 2020

Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-15

Syftet med strategisk färdplan 2020 är att precisera Vision 2030 och prioritera 

bland utmaningarna. Strategisk färdplan innebär en ökad hållbarhetsambition. 

Den strategiska färdplanen gäller för hela kommunkoncernen och är en gemen-

sam kraftsamling kring fyra strategiska målområden. 
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1.3 Mål

Kommunala mål och visioner
Kommunen har antagit en lång rad mål och visioner 
för sin verksamhet där Vision 2030 är den viktigaste 
övergripande strategin för verksamheten. När det 
gäller fysisk planering är Översiktsplanen från 2013 
med fördjupningar, bland annat för staden 2009, den 
viktigaste strategin. Utöver dessa finns många olika 
strategiska dokument för olika ämnesområden som 
har betydelse för den fysiska planeringen.

Vision Kristianstad 2030 
– Vi lyfter tillsammans
Visionen bygger på tre områden som 
alla börjar på t; tillväxt, tanke och 
trivsel (antagen 2014). Tillväxt handlar om Kristian-
stads ambition som motor i regionen. Tanke handlar 
om delaktighet och ansvar för framtiden. Trivsel 
handlar om hur samhället ska vara för att människor 
ska må bra i livets alla faser. 

Strategisk färdplan 2020
Syftet med strategisk färdplan 2020 är att precisera 
Vision 2030 och prioritera bland utmaningarna. Stra-
tegisk färdplan innebär en ökad hållbarhetsambition. 
Den strategiska färdplanen gäller för hela kommun-
koncernen och är en gemensam kraftsamling kring 
fyra strategiska målområden: Arbetsliv och attrak-
tionskraft, Friska ekosystem, Hälsa och delaktighet och 
Boendemiljöer och stadsutveckling.

Översiktsplan 2013
Översiktsplanen ger riktning och vägledning för den 
kommunala planeringen, såväl den fysiska plane-
ringen som planering för arbetet inom kommunen. 
Här sammanställs de viktigaste utgångspunkterna 
i kommunens förutsättningar och politiskt antagna 
målsättningar och visioner. Här skapas gemensamma 
värdegrunder. Översiktsplanen redovisar en mängd 
planeringsförutsättningar som påverkar hur mark 
och vatten kan användas. Den användning som över-
siktsplanen föreslår, utifrån och utöver förutsättning-
arna, redovisas i en markanvändningskarta.

Miljömål 2016
Lokala miljömål är antagna av kommunfullmäktige 
2016. I de lokala miljömålen redovisas fem målom-
råden som tillsammans berör alla de nationella mil-
jömålen. Målområdena är Mångfald i miljön, God vat-
tenstatus, Giftfritt och säkert, Hållbar bebyggd miljö 
och Energi och transporter.

Klimatstrategi
Under 2016 har kommunens klimatberedning arbetat 
med att ta fram ett nytt förslag till klimat och energis-
trategi som blev antagen 2018. Strategin innehåller 
bland annat nya mål för solelproduktion och ett antal 
åtgärder som syftar till att kommunkoncernen i Kris-
tianstad ska närma sig målet att bli fossilbränslefri till 
2020. 

Klimatanpassningsplan
Kommunen har tagit fram en ny klimatanpassnings-
plan. Planen består av en beskrivande del och en 
åtgärdsplan. Klimatanpassningsplanen antogs av 
Kommunfullmäktige 2018-01-16.

Policy för trygghet, säkerhet, informationssä-
kerhet, krisberedskap och civilt försvar
Denna policy syftar till att ange vad Kristianstads kom-
munkoncern vill uppnå med sitt arbete med trygghet, 
säkerhet, informationssäkerhet, krisberedskap och 
civilt försvar samt hur ansvaret ska vara fördelat inom 
den kommunala organisationen. Den återupptagna 
planeringen för civilt försvar har beaktats i översikts-
planen.

Regionala mål
De två viktigaste regionala aktörerna i Skåne är 
Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne. Region Skåne 
verkar under regionfullmäktige med politiska repre-
sentanter från alla Skånes 33 kommuner. Regionens 
ansvarsområde är bland annat sjukvård, kollek-
tivtrafik och regional utveckling. Inom Struktur-
bild Skåne samverkar Region Skåne om en regional 
samsyn kring fysisk planering tillsammans med 
kommunerna. Länsstyrelsen representerar staten i 
regionen och tillvaratar allmänna intressen som kul-
turmiljö, naturvård, miljö, säkerhet och mellankom-
munala frågor. Länsstyrelsen ska bistå kommunerna 



Illustration av miljömålen från naturvårdsverket, 
 sverigesmiljömål.se
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med underlag i den fysiska planeringen och har en 
viktig roll att granska kommunernas översiktsplaner 
och avge ett yttrande som blir en del av översikts-
planen. Både Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne 
har antagit flera strategiska dokument som anger mål 
för den fysiska planeringen i Skåne:

Det öppna Skåne 2030
Det öppna Skåne 2030 är en regional utvecklingsstra-
tegi som antagits av Region Skåne. I utvecklingsstra-
tegin har man tagit fram sex prioriterade ställnings-
taganden, vilka är: 

• Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet 
• Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor 
• Skåne ska stärka mångfalden av goda livsmiljöer 
• Skåne ska ha en god miljö och en hållbar results-

hushållning
• Skåne ska utveckla framtidens välfärd
• Skåne ska vara globalt attraktiv

Som en del av den regionala utvecklingsstrategin 
är Kristianstad och Hässleholm tillsammans en 
regional tillväxtmotor i nordöstra Skåne. Detta arbete 
fördjupas i den kommunala samverkan inom Skåne 
Nordost och i det pågående arbetet med Regionplan 
som förväntas antas 2022.

Regionplanen
Text

Regionala miljömål
Länsstyrelsen i Skåne har utifrån de nationella mil-
jömålen tagit fram regionalt anpassade miljömål. 
Skånes mål är samma som de nationella målen: gene-
rationsmålet, miljökvalitetsmålen (med undantag för 
”Storslagen fjällmiljö”) och etappmålen. Skåne har 
därutöver ytterligare regionala mål för miljökvalitets-
målet Begränsad klimatpåverkan.

Nationella mål 
Plan och bygglagen är den lagstiftning som främst 
reglerar den översiktliga planeringen. Boverket är 
den statliga myndighet som arbetar med Plan och 
bygglagen. De nationella målen för planeringen anges 
i budgetpropositionen som regeringen överlämnar till 
riksdagen. Det är ett sätt att med mål och ekonomiska 
medel styra utvecklingen inom olika sakområden. I 
övrigt finns ett 100-tal nationella mål varav ett 40-tal 
kan betecknas som övergripande mål.

Vision för Sverige 2025
Boverket har tagit fram Vision för Sverige 2025 som 
visar var Sverige bör vara år 2025 för att nå målen för 
ett hållbart samhälle till år 2050. I Vision för Sverige 
2025 beskrivs fyra megatrender som bedöms ha 
stor inverkan på vår samhällsutveckling. Genom tolv 

stycken så kallade Sverigebilder konkretiseras sedan 
vilka rumsliga effekter förverkligandet av visionen 
kräver för att uppnå Sveriges hållbarhetsambitioner.
Miljökvalitetsmål 
Utöver lagstiftningen har riksdagen antagit 16 mil-
jökvalitetsmål som beskriver den kvalitet och det 
tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser 
som är ekologiskt hållbart på lång sikt. Naturvårds-
verket ansvarar för uppföljningen av miljökvalitets-
målen. 

Miljömålen syftar till att: 
• främja människors hälsa
• värna den biologiska mångfalden och natur-

miljön
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska 

värdena



Förenta nationernas Hållbara utvecklingsmål även kallat Agenda 2030.
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• bevara ekosystemens långsiktiga produktions 
förmåga

• trygga en god hushållning med naturresurserna.
Folkhälsomål 
En god hälsa för alla är inte bara en jämlikhetsfråga 
utan också en viktig del i en hållbar samhällsutveck-
ling. En dålig hälsa hos befolkningen är kostsamt för 
samhället. Omvänt kan en god hälsa hos medborgarna 
i en kommun ge ökad konkurrenskraft och tillväxt. 
Det övergripande målet för den svenska folkhälsopo-
litiken är att ”folkhälsopolitiken ska skapa samhälle-
liga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation.” Som utgångspunkt för arbetet 
har 8 folkhälsomål tagits fram: 

1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Internationella mål
Förenta nationerna är en viktig internationell mötes-
plats och ett forum för medlemsstaternas regeringar. 
Förutom FN som en mellanstatlig organisation, finns 
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det också ett utvidgat FN-system där en rad fackorgan, 
vilka formellt utgör egna självständiga organisationer, 
specialiserade inom olika områden samarbetar under 
FN:s ledning. EU har inget mandat eller ansvar inom 
fysisk planering men påverkar ändå planeringen i 
Sverige på flera olika sätt. Till exempel har EU-di-
rektiv och EU-förordningar inom miljöområdet fått 
stora konsekvenser för svensk planeringslagstiftning 
och praxis.

Hållbara utvecklingsmål
Vart tionde år anordnar FN en internationell konferens 
som kallas Habitat och handlar om byggande och 
hållbar utveckling där de globala målen för sam-
hällsplanering presenteras. Habitat III från 2016 är 
den senaste konferensen som uppdaterat de globala 
målen.

Hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development 
Goals, SDG), även kallad 2030-agendan, är de globala 
mål för en mer hållbar utveckling, som föreslagits av 
FN och som den 25 september 2015 antogs av FN:s 
generalförsamling. Programmet innehåller 17 mål 
där följande har direkt koppling till grönstrukturen: 

• Göra städer och mänskliga bosättningar inklude-
rande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. 

• Bevara och nyttja haven och marina resurser på 
hållbart vis. 

• Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar 
användning av ekosystemen på land, hantera 
skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa 
och återställa landdegradering och stoppa 
förlusten av biologisk mångfald.

UN-Habitat III
UN-Habitat är Förenade Nationernas program för 
hållbar stadsutveckling och vid det senaste mötet 
2016 antogs fem principer för hållbart stadsbyg-
gande:
1. Tillräckligt utrymme för gator och ett effektivt 

gatunät.
2. Hög täthet, 150 personer per hektar.
3. Blandad markanvändning, minst 40% ekonomisk 

verksamhet i bottenvåningen i varje stadsdel.
4. Social blandning, bostäder med olika prisklass 

och upplåtelseformer i varje område. 20-50 % av 
bostadsytan för billiga bostäder och ingen upplå-
telseform har mer än 50 % av bostadsbeståndet.

5. Begränsad funktionsuppdelning, ingen funktion 
bör ha mer än 10 % av ett område.

Den Europeiska landskapskonventionen
Konventionen har som syfte att skapa en europeisk 
ram för arbetet med europeiska landskap som är 
utsatta för förändringstryck. Den gäller alla landskap 
även stadslandskap och har som mål att stärka 
möjligheterna för allmänheten och lokalsamhället att 

delta i planering och förvaltning av landskap.
Konventionen antogs år 2000 och undertecknades av 
40 länder. Sverige ratificerade konventionen är 2010.

Europa 2020 – strategi för tillväxt och sysselsätt-
ning
Europa 2020 är EU:s övergripande strategi är tillväxt 
och sysselsättning med målet att bidra till ”smart och 
hållbar tillväxt för alla”. Utifrån strategin preciserar 
varje medlemsland vilka insatser som ska göras för 
att nå målen. Tillsammans med EU:s strategi för Öst-
ersjöregionen sätter Europa 2020 ramverket för de 
initiativ och insatser som ska genomföras kommande 
är och styr innehållet i de program och fonder som 
svenska kommuner, regioner, myndigheter, företag 
och organisationer kan söka medel ur.

Integrerad hållbar stadsutveckling
Europeiska Unionen har antagit policy för integrerad 
hållbar stadsutveckling 2013 för perioden 2014-2020 
när det gäller olika investeringsfonder främst ERDF. 
Policyn fokuserar särskilt på klimatpåverkan, luft-
föreningar, socialt utsatta områden, nätverkande och 
samverkan med andra investeringar.
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PLAN
Planen sträcker sig fram till år 2037 och gör det möjligt för planering av bostäder, service, handel 
och arbetsplatser för ytterligare 16 000 invånare i staden Kristianstad. Utvecklingen av staden 
kräver stora investeringar av både privata aktörer, myndigheter, Region Skåne och kommunen. 
Kommunen äger stora delar av markområdet inom planområdet och har ansvar för skolor, gator, 
gång- och cykelvägar, vatten- och avlopp, parker samt förvaltning av den allmänna platsmarken i 
området. Planen innebär konsekvenser för både miljö, människor och ekonomi som redovisas i en 
konsekvensbeskrivning. Miljökonsekvenserna ska särskilt beskrivas enligt krav i Plan- och byggla-
gen samt Miljöbalken.



2. Planförslag
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2.1  Introduktion

Översiktsplanen för Kristianstad stad presenteras i 
åtta steg som vill ge en tydlig bild av hur planen är 
uppbyggd och hur planprocessen har genomförts.

Vad vill kommunen?
De första tre stegen preciserar vad kommunen vill 
uppnå med översiktsplanen.

1. Först har tre övergripande mål tagits fram för 
planen.

2. Utifrån målen har ett antal trender analyserats 
och vilka utmaningar kommunen står inför för att nå 
målen.

3. Utifrån målen och utmaningarna har 15 strategier 
och 53 riktlinjer tagits fram för att nå målen. 

Vilka huvudsakliga vägval finns?
Enligt PBL är kommunen uppmanad att testa olika 
alternativ för att genomföra planens intentioner (mål 
och strategier).

4. Tre scenarier och nollalternativet analyseras

Hur vill kommunen planera mark- och vattenan-
vändningen?
Den fysiska planeringen utgår till stor del från kartor 
som visar hur kommunen avser att förändra mark- 

och vattenanvändningen.

5. Först görs en övergripande utvecklingsstrategi 
som visar de stora dragen i utveckling av bebyggelse-
struktur, trafikinfrastruktur och grönstruktur.

6. En heltäckande mark- och vattenanvändningskarta 
presenteras för planområdet för både befintlig mar-
kanvändning och förändrad markanvändning. Denna 
karta beskrivs mer detaljerat för nio delområden.

Hur hanterar planen allmänna intressen m.m.?
7. För att förtydliga hur planen kommer att leva upp 
till allmänna intressen och gällande lagstiftning har 
ett antal ställningstaganden gjorts. Dessa är främst 
till för att förtydliga planen för länsstyrelsens gransk-
ningsyttrande samt för framtida ärendehantering.

Hur kan planen bli bättre?
8. Under hela planprocessen har ett omfattande 
samråd skett med många olika aktörer, både inom 
kommunens organisation och utanför. Parallellt har 
även en utökad miljökonsekvensbeskrivning i form av 
en hållbarhetsbedömning tagits fram. Båda samråden 
och hållbarhetsbedömningen har påverkat de olika 
stegen i planen genom återkoppling.

Dessa åtta steg beskrivs mer utförligt i kommande 
kapitel:

Viktiga utgångspunkter
Översiktsplanen har en planperiod fram till 2037 
(fyra mandatperioder) med utblickar fram till 2050 i 
planvisionen.  

ÄÖP Kristianstad stad ska beakta bostadsförsörj-
ningens mål i ”Riktlinjer för bostadsförsörjning”, som 
tar hänsyn till prognosen för befolkningsökningen. 
Detta har resulterat i att en översiktlig planberedskap 
för 16 000 nya invånare och därmed har utgångs-
punkten varit cirka 7 300 bostäder till år 2037 vilket 
motsvarar en långsiktigt årlig befolkningsökning runt 
1 procent. Till dessa bostäder kommer ett behov av att 
skapa förutsättningar för nya arbetsplatser, service, 
handel, trafikinfrastruktur, grönstruktur, skolor, fri-
tidsaktiviteter med mera, för att livskvaliteten ska 
kunna vara fortsatt god för invånarna.
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Stad för alla
Målet är att skapa en stad för alla människor där långsiktig social 
hållbarhet uppnås. En stad där alla har en bra, trygg boendemiljö och 
god tillgänglighet till service, utbildning, arbete och kultur- och fri-
tidsaktiviteter. En stad som främjar en god hälsa och möjliggör del-
aktighet i stadens utveckling.Illustrationer Kristianstads kommun, Rut Näsman.
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2.2 Stadsbyggnadsmål

Översiktsplanen för Kristianstad stad utgår från tre 
stadsbyggnadsmål, som bygger på de internationellt 
erkända målen i Förenta nationernas hållbarhetsmål, 
allmänt kallat Agenda 2030. Målen handlar om social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet och har här fått 
namnen Stad för alla, Attraktiv stad och Grönblå 
stad. Målen stämmer också bra överens med de fyra 
målen i Strategisk färdplan 2020 som är: Arbetsliv 
och Attraktionskraft (ekonomisk hållbarhet), Hälsa 
och delaktighet (social hållbarhet), Friska ekosystem 
(ekologisk hållbarhet) samt Boende och stadsutveck-
ling (som är kärnan i översiktsplanen för Kristian-
stad). Kristianstad ska även vara en robust stad, som 
kan möta och anpassa sig till de förändringar som 
sker i vår omvärld. 

Målen ska vara vägledande för arbetet med Kristian-
stad stads utveckling fram till 2037. De ger genom sin 
bredd möjlighet att fånga upp frågor som är viktiga 
samtidigt som de är tillräckligt tydliga för att ge en 
klar bild av vart de strävar. Kopplingen till de interna-
tionella målen bidrar till tydligheten och kopplingen 
till de lokala målen underlättar genomförandet.
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Grönblå stad
Målet är att skapa en stad med friska ekosystem där långsiktig 
ekologisk hållbarhet uppnås. En tät, blandad och mångfunktionell 
stad som underlättar energi- och resurseffektivisering. En stad som 
är rik på växtlighet och vattenmiljöer och är en del av Biosfärom-
råde Kristianstads Vattenrike. 

Attraktiv stad
Målet är att skapa en attraktiv stad för boende, arbete och fritid där 
långsiktig ekonomisk hållbarhet uppnås. En tät, blandad och mång-
funktionell stad med varierat näringsliv, bostadsbestånd och kultur- 
och fritidsmöjligheter. En vacker stad som utgör ett viktigt regionalt 
centrum och är tillväxtmotor i Skåne tillsammans med   

           Hässleholm. 
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Flygfoto över centrala Kristianstad. Foto Patrik Olofsson.

2.3 Trender

Ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad 
har perspektivet 2037 med utblickar mot 2050. För 
att kunna planlägga så långt fram i tiden och förstå 
vilka förändringar som sker i samhället är det viktigt 
att reflektera över globala trender. Boverket beskriver 
i sin strategi Sverige 2025 fyra megatrender i världen. 
Här presenteras de kortfattat utifrån Kristianstads 
förutsättningar och uppdaterade underlag:

Megatrender
Ett ändrat klimat
Människans utsläpp av växthusgaser påverkar 
klimatet kraftigt med en uppskattad ökning av 
jordens medeltemperatur på 2-5 grader fram till 2100 
beroende på hur kraftfulla åtgärder som vidtas. Som 
en effekt av klimatförändringen minskar vinterns 
varaktighet. Nederbörden tilltar med ökad risk för 
erosion, skred och ras längs vattendrag, sjöar och 
kuster. Ökad risk för översvämningar kan medföra att 
dricksvattenförsörjningen slås ut. Fler kraftiga vär-
meböljor väntas, vilket påverkar befolkningens hälsa 
och då särskilt äldre och barn.

En globaliserad värld
Som en liten ekonomi med en stark exportsektor är 
Sverige mycket beroende av vad som sker interna-
tionellt. Handel är nyckeln för fortsatt svensk tillväxt 
och den sker idag främst inom EU men kommer ske 
mer och mer med tillväxtekonomier som Kina och 
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Indien. Basnäringarna kommer vara fortsatt viktiga 
för svensk exportsektor, men det är tillverkning av 
högteknologiska varor som kommer vara stommen 
för den ekonomiska utvecklingen framöver. Även pri-
vatpersoner påverkas av globaliseringen genom att 
upplevelser, vänner, varor och tjänster blir allt mer 
internationella, vilket medför ett ökat behov av trans-
porter och resor.

En urbaniserad värld
År 2025 bor drygt 10 miljoner människor i Sverige 
och en stor del av dessa bor i våra tre storstadsre-
gioner. Fram mot år 2050 har inflyttningen till stor-
stadsområdena lett till att innerstäder blivit tätare, 
men också att storstadsområdena nu omfattar fler 
städer med egna kärnor. Samma utveckling sker i 
Sveriges större städer och högskolestäder men där 
går det något långsammare. Befolkningsökningen 
förväntas bli störst i förorterna samtidigt som gles-
bygden förväntas avbefolkas.

En digitaliserad värld
I framtidens samhälle är vi lika beroende av effektiv 
digital kommunikation som av el och rinnande vatten. 
Upp till 50 % av dagens yrken kommer att ersättas 
eller i grunden förändras genom digital teknik under 
de kommande 20 åren. År 2025 förväntas Sverige 
ligga långt fram i utnyttjandet av digitaliseringens 
möjligheter. Tillgång till bra internetuppkoppling är 

en självklarhet och kommunikation är en förutsätt-
ning för bibehållen och utvecklad välfärd för med-
borgare både på landet och i staden. 

Andra trender i ett regionalt perspektiv
En åldrande befolkning
Den som föds idag har 50% utsikt att nå en ålder över 
100 år. Vi lever längre men arbetar färre år vilket 
resulterar i att finansieringen av välfärdsstaten och 
våra pensionssystem kommer att förändras. Mer tid 
läggs på utbildning och etableringsåldern för för-
värvsarbete har höjts från 21 till 29 år mellan 1990 
och 2014. En friskare, äldre befolkning ställer krav på 
upplevelser och aktiviteter samtidigt som vården får 
nya utmaningar.

Ägande kontra delande
En annan pågående trend är att fler delar på tjänster 
och varor, genom att till exempel vara medlem i en 
bilpool eller ta del av lånecyklar. Typiskt för tjänster 
som delas är att de är behovsanpassade, bidrar till 
platsoptimering och medför en effektivare använd-
ning av resurser. Digitaliseringen har varit en 
avgörande faktor för att driva utvecklingen från ett 
ägande mot ett delande. 

Ökade klyftor och skillnader
Den ekonomiska segregationen i Sverige har ökat 
sedan 1980. Idag finns fler tydligt resurssvaga 

grupper, framförallt bland unga och nyanlända. Vi ser 
också ett ökande gap mellan de som arbetar och de 
som står utanför arbetsmarknaden. De som är resurs-
svaga har därmed svårare att skaffa en egen bostad. 
Utbildning blir en allt viktigare förutsättning för att 
ta sig in på arbetsmarknaden och idag fullföljer 24 % 
av svenska ungdomar inte gymnasiet (Källa: Boverket 
2012).
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SAMHÄLLS EKONOMI
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BOSTADSBEHOV

GESTALTADE LIVSMILJÖER VÄLBEFINNANDE

2.4 Utmaningar

Kristianstads kommun står inför en rad utmaningar 
som är viktiga att beakta i den översiktliga plane-
ringen. En del utmaningar kan den fysiska plane-
ringen påverka direkt och andra indirekt, vissa är av 
global karaktär medan andra är av mer lokal karaktär. 
Inom fysisk planering ska avvägningar göras mellan 
olika intressen och utmaningar för att bilda en god 
helhet som tillgodoser invånarnas behov nu och i 
framtiden. 

1. Framtida bostadsbehov
För att möta befolkningsökning, framtida bostads-
behov och minska trångboddheten behöver stadens 
bostadsbestånd utvecklas och kompletteras. Kristi-
anstads befolkning har ökat mer än bostadsbeståndet 
vilket skapat en bostadsbrist och trångboddhet i delar 
av staden. Prognoser visar att befolkningen troligen 
kommer att fortsätta öka med en procent årligen i 
kommunen under kommande år och en stor del av 
ökningen sker i staden Kristianstad. Trångboddheten 
uppstår främst där bostäderna är billiga, vilket skapar 
en utmaning att få till en fungerande flyttkedja, då nya 
dyrare bostäder uppförs.

2. Gestaltade livsmiljöer
Attraktiva miljöer blir allt mer avgörande för var 
människor bosätter sig och var företag väljer att 
etablera sig. Besöksmål, parker, naturområden och 
byggnader som upplevs attraktiva av de som bor 
på platsen lockar till turism. Stadens kulturhisto-
riska arv bidrar till attraktionskraft, trygghet och 
förankring på platsen. En omfattande förtätning och 
omvandling av byggnader, stadslandskap och kultur-
landskap kan påverka kulturmiljövärden negativt. Det 
är en utmaning att bygga i strategiska lägen utan att 
påverka sociala, rekreativa eller ekologiska värden 
negativt, samt utmanande att behålla en attraktiv stad 
med levande handel i centrum och stadsdelscentrum 
med en ökande andel e-handel. Om inte nyproduce-
rade bostäder och stadsmiljöer får tillräckligt hög 
kvalitet eller attraktivt gestaltad livsmiljö riskerar 
dessa att i framtiden bidra till segregation och utan-
förskap.

3. Socialt välbefinnande
Kristianstads olika stadsdelar har socioekonomiska 
skillnader och i flera områden är trygghetskänslan 
lägre och folkhälsan sämre (Region Skånes folkhäl-
sorapport 2013). En utmaning i den fysiska plane-
ringen är att öka tryggheten, delaktigheten, tillgäng-
ligheten och möjligheten att ta del av stadens service, 
arbetsliv och fritid. Det är även en utmaning att stärka 
den fysiska miljöns förutsättningar för att förbättra 
folkhälsa, minska påverkan från buller och förore-
ningar samt möjliggöra platser för sociala möten. 

4. Samhällsekonomi
Kommunen har ett långsiktigt åtagande att förse kom-
muninvånarna med bland annat teknisk infrastruktur, 
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Illustrationer Kristianstads kommun, Rut Näsman.

service, utbildning, vård samt anläggning och skötsel 
av allmän platsmark. Utmaningen är att hushålla med 
den kommunala ekonomin på ett kostnadseffektivt 
sätt, som kommer alla invånarna till del. Samhällse-
konomiska konsekvenser är komplexa och det kan 
vara svårt att förutse vilka samhällsekonomiska kon-
sekvenser varje enskilt ekonomiskt beslut får.

5. Klimatförändringar
Människans utsläpp av växthusgaser påverkar 
klimatet kraftigt med en uppskattad ökning av med-
eltemperaturen med 3-5 grader lokalt under inne-
varande sekel om inte kraftfulla åtgärder sätts in för 
att mänskligheten ska lyckas begränsa sin klimatpå-
verkan. Som en effekt av klimatförändringen och höjd 
temperatur smälter isar, vattennivåerna höjs, neder-
börden tilltar och fler extremväder väntas. Kristian-
stad är särskilt utsatt för översvämningar då staden 
är invallad och delvis är belägen under havsnivån. Fler 
och kraftigare skyfall medför en risk för översväm-
ningar innanför vallarna. Fler värmeböljor medför 
ökad utsatthet för framför allt äldre och barn.

6. Resande och transporter
När staden växer ökar trycket på stadens infra-
struktur, vilket ställer stora krav på samhället i form 
av vägar med hög standard, snabb kollektivtrafik och 
gena gång- och cykelvägar. Fordonstrafiken medför 
flera stora utmaningar för den goda livsmiljön i och 
kring staden, bland annat föroreningar, buller, risk för 
olyckor, hårdgjorda ytor och ett ytbehov som innebär 
en utglesning av stadsmiljön. En gles och funktions-
uppdelad stad innebär ett ökat behov av mobilitet 
vilket medför negativa ekonomiska, sociala och eko-
logiska konsekvenser. 

7. Ekosystemtjänster
Staden behöver fungerande ekosystem som bidrar till 
klimat- och vattenreglering, pollinering, bullerdämp-
ning, erosionsskydd, skadedjursbekämpning, upple-
velser och rekreation. Både strukturen och kvaliteten 
på grönstrukturen är viktig för att tillhandahålla eko-
systemtjänster. Den biologiska mångfalden är basen 
för ekosystemtjänsterna och en fortgående utarmning 
pågår vilket försämrar ekosystemens motståndskraft 
mot förändringar. Staden är beroende av sitt omland 
för många av ekosystemtjänsterna, inte minst för-
sörjande tjänster som odling av mat och biomassa. 
Att försörja staden med ekosystemtjänster samtidigt 
som staden expanderar är en utmaning inom fysisk 
planering.
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2.5 Strategier och riktlinjer

Inledning
Utifrån de utmaningar som har lokaliserats har tre 
mål tagits fram för ändringen av översiktsplanen för 
staden. Här presenteras 15 strategier som gemensamt 
beskriver och visar hur vi ska arbeta med den fysiska 
miljön för att uppnå målen; Stad för alla, Attraktiv 
stad och Grön- & Blå stad. 

Under de 15 strategierna finns ett antal riktlinjer 
som i mer detalj beskriver hur vi ska nå de tre målen. 
Strategierna och riktlinjerna bygger på ett stort antal 
strategier som tidigare antagits i FÖP 2009 för staden, 
Riktlinjer för bostadsförsörjning, Strategisk färdplan 
2020 m.fl. 

Strategierna och riktlinjerna kan vara mer eller 
mindre kopplade till fysiska åtgärder i planförslaget. 
Ibland är strategier och tillhörande riktlinjer snarare 
utformade som verktyg för planprocessen eller 
arbetsmetoder.

1. Stärka stadens regionala 
roll

Kristianstad är den största tätorten 
i nordöstra Skåne och fungerar som 
regional kärna för bland annat handel, 

utbildning, sjukvård, arbetsliv och kultur. Inom staden 
finns olika målpunkter, allt från sjukvård, rättsväsende 
och länsstyrelse till bland annat teater, konsertlokaler, 
arenaområde, badhus och ishall. De olika målpunk-
terna är delvis spridda över staden och har varierad 
tillgänglighet med kollektivtrafikresor, medan till-
gängligheten för bil är god till samtliga. För att Kris-
tianstad även fortsättningsvis ska vara en attraktiv 
tillväxtmotor som drar till sig människor, kompetens 
och idéer är utbildning och därmed högskolan och 
forskning, en viktig del att stärka.

Strategin bidrar främst till att nå stadsbyggnadsmålen: 
”Stad för alla” och ”Attraktiv stad”. Strategin syftar till 
att möta utmaningarna som handlar om ”Samhällse-
konomi” och ”Resande och transporter”.

Strategi
Kristianstad är tillsammans med Hässleholm en 
regional tillväxtmotor. Viktiga regionala funktioner i 
Kristianstad ska vara lätta att nå från basorterna med 
omland och andra kommuner. 
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Riktlinjer
• Stärka Kristianstad som regional kärna.
• Prioritera regionala målpunkter i kollektivtra-

fiknära lägen.
• Skapa möjligheter för Högskola och forskning att 

stärkas och utvecklas i staden 
• Stärka samverkan med grannkommunerna.
• Stärka regionala kollektivtrafikstråk som ansluter 

till Kristianstad stad.

Stärka staden som regional kärna
I Skåne är Kristianstad och Hässleholm en tillväxt-
motor. Den är viktig för Skåne Nordost, Skåne och 
södra Sverige. Därför är det viktigt att ta hänsyn till 
tillväxtmotorn ur ett mellankommunalt och ett mel-
lanregionalt perspektiv så att attraktionskraften och 
tillväxten gynnas. För att så ska ske krävs att Region 
Skåne visar i Regionplanen att en regional satsning 
sker gällande tillgängligheten för alla kollektivtrafik 
såväl tåg som buss och att tillgängligheten till utbild-
ningssäte stärks inom södra Sverige. 

För sitt närområde stödjer tillväxtmotorn kärnorna 
och kärnorna fungerar som viktiga bostads, näringsliv 
och trafiknoder för sitt omland.  I anslutning finns 
också destinationsutveckling med bland annat en 
mångfald av besöksmål, turism aktiviteter, rekrea-
tionsmöjligheter mm. I tillväxtmotorn finns det en 
positiv tillväxt vad det gäller befolkningstillväxt och 

ett rikt näringsliv med en stor branschbredd. 

Stärka regionala kollektivtrafikstråk
Ett väl fungerande resecentrum med ett stort utbud 
av service och kultur inom gångavstånd har stor 
betydelse för attraktiviteten, även utanför staden 
Kristianstad. Täta turer för kollektivtrafiken är 
avgörande för attraktiviteten liksom att undvika 
byten längs vägen. Genom att samla målpunkterna 
vid ett stationsnära läge i första hand och ett kollek-
tivtrafiknära läge i andra hand, stärks deras regionala 
roll vilket ökar attraktiviteten för boende i basorterna 
och angränsande kommuner. Exempel på viktiga 
regionala målpunkter är Högskolan Kristianstad och 
gymnasieskolorna, badhus och sportarenor, teater, 
konserthus, bio, museum och konsthall samt större 
arbetsplatser och i olika former av handel. 

Högre utbildning
Kristianstad har en viktig roll i regionen nordöstra 
Skåne som den enda kommunen med en högskola. 
Det är viktigt att Kristianstad kan erbjuda utbildning 
på högskolenivå av hög kvalitet, både för att öka till-
gången på kompetens och stärka stadens regionala 
roll. Planen föreslår att högskolan ska ges möjlighet 
att utvecklas inom planområdet, men tar inte ställning 
till var.

Samverkan med grannkommunerna
Det behövs en fortsatt samverkan vid planering 
av större investeringar som har betydelse för flera 
kommuner eller hela regionen, som Regionplan, 
Strukturbild Skåne nordost och EU-projekt. Exempel 
på samverkansområde kan vara näringslivsutveck-
lingen i regionen, men även grönstruktur- eller infra-
strukturfrågor. Det behövs också en nära samverkan 
med Region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och andra 
myndigheter för en väl genomarbetad och förankrad 
regional utveckling. 

Uppföljning
Parametrar som kan vara viktiga att följa upp är 
bland annat resor mellan staden och andra basorter 
i kommunen och andra kommuner både totalt med 
kollektivtrafik och separat för arbetspendling.
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2. Främja delaktighet i 
 stadens utveckling  

Attraktiva och tillgängliga offentliga 
platser är viktiga för att människor 

ska mötas, vilket kan leda till ett större förtroende 
och förståelse för varandra. Invånarnas delaktighet i 
kommunens utveckling är viktigt både för invånarnas 
välbefinnande men också för ett effektivt planerande 
och utnyttjande av kommunens samlade kunskaper. 
Delaktighet stärker också demokratin och förtro-
endet för de kommunala organisationerna om den 
sker på ett bra sätt. 

Strategin bidrar främst till att nå målet ”Stad för alla”. 
Strategin syftar till att möta utmaningen som handlar 
om ”Socialt välbefinnande”  

Strategi
Kommunens invånare ska på olika sätt ges möjlig-
heter att delta i och ta del av planeringen av framtida 
utbyggnadsområden och omvandling av befintliga 
områden. Delaktighet ska även ske vid förvaltningen 
och utvecklingen av de gemensamma mötesplatserna 
i staden som torg, parker och gaturum. 

Riktlinjer
• Genomföra dialoger och samråd med stort delta-

gande.
• Stadens gator, torg och parker ska fortsatt vara 

medborgarnas demokratiska arenor och vara till-
gängliga för alla. 

• Särskilt hjälpa personer som har svårt att få sin 
åsikt hörd att delta i och ta del av medborgardia-
loger, samråd och informationsmöten

Medborgardialoger
Plan och bygglagen (PBL) reglerar den formella sam-
rådsprocessen i samband med översiktlig planering 
och detaljplanering. Utöver den formella samrådspro-
cessen så finns det möjlighet att ha ytterligare med-
borgardialoger eller informationsmöten. Medborgar-
dialoger bör ske tidigt i processen och så långt som 
möjligt äga rum löpande under planeringens gång. 
Vid medborgardialoger eller samråd ska plats och tid 
anpassas så att alla invånare har möjlighet att delta. 
Grupper som är underrepresenterade i samrådet bör 
ges extra utrymme att höras och påverka i samråds-
processen. 
Kommunen ska ha en hög ambition i sin dialog med 
invånarna och eftersträva medborgardialoger och 
informationsmöten, där syftet och möjligheten att 
påverka är tydlig för de som deltar. En tydlig struktur 
och agenda på samrådet ger en bra grund för ett lyckat 
samråd och större möjlighet att stärka förtroende för 

den kommunala organisationen. 

Mötesplatser
Stadens offentliga platser i form av gator, torg, parker 
och naturområden ska göras tillgängliga och funk-
tionella för att stimulera möten och ge möjlighet att 
uttrycka sin åsikt på offentliga platser. Staden behöver 
rum för både fest och vardag som är inbjudande året 
om. Särskilt viktiga är stadens torg och centrala 
parker som ska vara mångfunktionella och trygga. 
Varje delområde bör ha ett eget torg och central park 
som självklar mötesplats.

Stödja deltagandet
Alla ska ha möjlighet att delta och påverka vid med-
borgardialog och samråd. Men det finns de som av 
olika anledningar inte gör det idag. Det kan bero på 
bristande kunskap kring sina rättigheter eller språket. 
Det kan också bero på begränsade möjligheter att ta 
sig fysiskt till mötet, på grund av ålder eller funktions-
nedsättning. Därför är det viktigt att se över vilka 
metoder som används vid samråd och dialoger. Det är 
fördelaktigt om informationen går ut i olika kanaler 
för att nå olika medborgare, men också att det är 
möjligt att lämna synpunkter på olika sätt, till exempel 
skriftligt, muntligt eller digitalt. Ibland kan det vara 
aktuellt att åka ut på plats och hålla medborgardia-
logen, eller boka in möten med specifika berörda 
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grupper, som annars inte har möjlighet att delta, eller 
av annan anledning inte känner sig välkomna. Det är 
också en fördel om informationen går att ta till sig på 
olika språk, enklare svenska, eller uppläst.  

Uppföljning
Parametrar som kan användas vid uppföljning är 
bland annat hur många som har deltagit i översikts-
planeprocessen under mandatperioden och antal 
offentliga mötesplatser och avstånd till dessa.
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3. Främja folkhälsa och re-
kreation 

Strategin syftar till att säkerställa att 
kommunens invånare har god tillgång 

till kultur- och fritidsaktiviteter och att ytor för dessa 
inkluderas vid förtätning och nybyggnation. Till-
gången och kvalitén på parker, grönområden fritids- 
och idrottsplatser samt besöksplatser är något som 
behöver bevakas och arbetas aktivt med för att stärka 
förutsättningarna för en bättre folkhälsa. God tillgång 
till varierade utemiljöer kopplat till utformning och 
innehåll är särskilt viktiga för barn och unga.

Det övergripande nationella målet för folkhälsoarbetet 
i Sverige är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. I 
översiktsplanen för kommunen 2013 bedömdes fem 
av de elva delmålen särskilt viktiga för den fysiska 
planeringen. Tre av dessa berör den här strategin: 
”ekonomiska och sociala förutsättningar”, ”barns- och 
ungas uppväxtvillkor” samt ”fysisk aktivitet”. 

Strategin bidrar till att nå alla stadsbyggnadsmålen: 
”Stad för alla”, ”Attraktiv stad” och ”Grönblå stad”. 
Strategin möter utmaningarna ”Socialt välbefinnande” 
och ”Gestaltade livsmiljöer”. 

Strategi 
Möjliggöra en stadsutveckling med ett rikt och 
varierat kultur- och fritidsliv med tillgång till fritids-
möjligheter och en trygg utemiljö för medborgare och 
särskilt barn och unga.

Riktlinjer
• Kommunen ska verka för förebyggande folkhäl-

soarbete där den fysiska miljön spelar en viktig 
roll.

• Kommunen ska verka för att invånarnas behov 
av grönområden och kultur- och fritidsaktiviteter 
tillvaratas vid utbyggnad och förtätning. 

• Parker, grönområden, kultur och besöksplatser 
ska utformas med höga och många upplevelse-
kvaliteter med god tillgänglighet för alla. De bör 
också så långt som möjligt bindas samman av 
gröna stråk.

• Varje elev bör ha tillgång till tillräcklig friyta på 
förskola och grundskola som är varierad i utform-
ning och innehåll. 

• Kommunen ska arbeta efter de tio nationella folk-
hälsomålen.

Förebyggande folkhälsoarbete
Den fysiska miljön har betydelse för det förebyggande 
folkhälsoarbetet genom att skapa trygghet, delak-
tighet och sammhörighet. Kommunen har rådighet 
över den allmänna platsmarken och vilken typ av 

bebyggelse som tillkommer. Utformningen av trygga, 
inbjudande och socialt aktiverande mötesplatser 
stärker folkhälsoarbetet. Genom att skapa större 
mångfald av bostadstyper kan segregationen minskas 
i stadens olika stadsdelar.

Behov av kultur- och fritidsaktiviteter
En avgörande beståndsdel för social hållbarhet är 
att alla ges möjlighet att ta del av ett kultur- och fri-
tidsaktiviteter, som innehåller både kvalitet i utbudet 
och rika möjligheter till eget utövande och skapande. 
Kulturinstitutioner och fritidsanläggningar inom 
planområdet utgör viktiga mötesplatser och identi-
tetsskapare i staden, där det också finns flera speciali-
serade kultur- och fritidsanläggningar. 
I utvecklingen av delområdena är det viktigt att skapa 
förutsättningar för stadsdelsnära mötesplatser. En 
stadsdelspark med kultur- eller fritidsutbud bör 
finnas inom 500 meter från bostaden för att stimulera 
till lek, spontanidrott och motion, eftersom det finns 
ett samband mellan avståndet till ett fritidsutbud från 
hemmet och hur mycket vi rör oss. Utöver detta finns 
behov av att reservera ytor för kultur- och fritidsan-
läggningar.

Fler delområden, där tillgången till egna odlingsmöj-
ligheter är begränsad, bör erbjuda möjlighet till odling 
antingen i form av stadsodling, kolonilotter eller 
odlingslotter. Detta för att stärka stadens varumärke, 
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men också främja folkhälsan och skapa nya mötes-
platser. 
I takt med att staden förtätas och fler bostäder byggs, 
behöver fritids- och idrottsföreningars möjlighet att 
utöka sina ytor beaktas. Planen innebär att ytor för 
framtida behov för fritids- och idrottsverksamhet 
finns inom stadsbygden eller till viss del inom grön-
områden. Det är viktigt att fritids- och idrottsanlägg-
ningarna etableras där det är lämpligt i förhållande 
till andra intressen som till exemple inom stads-
bygden och grönområden. I samband med utbyggnad 
av nya skolor är ytor för idrott och fritidsändamål 
normalt inkluderade inom skolområdet. Utöver detta 
finns det behov av att på sikt hitta lämpliga ytor för 
hallar för aktiviteter med specialbehov som friidrott, 
gymnastik, ytterligare isyta m.m. 

Parker och grönområden 
Planförslaget visar att tre stora grönområden kan 
utvecklas och tillgängliggöras i stadens närhet för att 
på så sätt bidra till att förbättra tillgången på parker 
och grönområden för hela planområdets befolkning. 
Det är den gamla deponin (Härlövs ängar och backar), 
Näsbyfältet och Stordiket som har pekats ut. Utöver 
dessa tre stora grönområden finns flera mindre 
områden och viktiga grönstråk som binder samman 
stadens delar och grönområden. 2015 så låg till-
gången på tillgänglig grönstruktur enligt sociotopsin-
venteringen på mindre än 5 % av den totala ytan för 
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Hedentorp och Helgedal, motsvarande siffra för Norra 
Åsum låg på 14 %. Genom att utveckla Åsums fure och 
Hedentorps strandmarker ges dessa delar av staden 
bättre tillgång till rekreation och möjlighet att stärka 
de befintliga upplevelsekvalitéerna. Stadens parker, 
kultur och besöksplatser samt rekreationsområden 
bör så långt som möjligt bindas samman av gröna 
stråk så att möjligheterna för människor att röra sig 
i en sammanhängande grönstruktur ökar. En sam-
manhängande grönstruktur har också andra positiva 
effekter som människan drar nytta av. Större sam-
manhängande grönområden kan rena luften, bidrar 
med biologiska mångfald och variation, förbättrar 
mikroklimatet och ge skydd mot såväl sol som regn. 

Planen vill särskilt uppmärksamma barns och ungas 
förutsättningar i den fysiska miljön. Barn och unga 
behöver trygga bostadsområden som stödjer deras 
utveckling, rörelse och lek. Även äldre är en prio-
riterad grupp som behöver god tillgänglighet och 
närhet till service, mötesplatser och andra viktiga 
funktioner i staden. Tillgänglig natur eller park ska 
därför finnas inom gångavstånd från bostaden eller 
skolan utan kraftiga barriärer för att öka tillgänglig-
heten för alla invånare. 

Skol- och förskolegårdar 
Närheten till skola och förskola är viktigt för de 
yngsta barnen som har begränsade möjligheter att 

själva ta sig längre sträckor, men även storleken och 
utformningen av utemiljön har stor betydelse. Planen 
föreslår att friytan på skol- och förskolegårdar ska 
följa Boverkets rekommendationer som säger att 
friytan på förskolors utegård bör vara 40 kvadrat-
meter per elev och 30 kvadratmeter per elev på 
grundskolegårdar. Den totala friytan bör inte heller 
understiga 3000 kvadratmeter.  Vid etablering av nya 
skolor och förskolor är det viktigt att planera för stora 
friytor där en betydande andel av ytan är grön och det 
finns delar av friytorna som är soliga och andra som 
är beskuggade av träd. 50 % av ytan där barnen vistas 
mest på utegården bör vara beskuggad, i enlighet de 
lokala miljömålen.   

Planförslaget föreslår att nya förskolor och skolor ska 
tillkomma där det planeras utbyggnad av bostäder 
eller där behov finns. Planförslaget har också räknat 
med ett ytbehov för förskola och skola i de olika 
förslagen till stadsbygd med cirka 1 hektar för förskola 
och 4 hektar för skolor. Planförslaget har reserverat 
mark för 5 nya grundskolor och 10 nya förskolor inom 
planområdet fram till 2037. Det exakta antalet skolor 
och förskolor beror på var de lokaliseras och hur stora 
de blir, vilket utreds vid framtida detaljplanering.
Parkmark och tätortsnära natur är viktiga komple-
ment till skolgården och bör finnas inom 300 meter 
från skolgården.

Uppföljning
Viktiga underlag för utvärdering av folkhälsositua-
tionen är bland annat Region Skånes folkhälsoenkät 
som hittills gjorts var 5:e år. Det finns också möjlighet 
att göra GIS analyser om tillgång till rekrerativa funk-
tioner som parker, motionsanläggningar, stadsodling 
och friytor på skolgårdar.
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4. Aktivt bostadsbyggande  

Kommunen ska planera och skapa 
förutsättningar för att alla människor 
har tillgång till goda bostäder utifrån 

deras enskilda behov. Befintliga och nya bostäder och 
boendemiljöer ska utvecklas för att bidra till ökad 
delaktighet, trygghet och god hälsa. Social hållbarhet 
ska vara styrande vid uppstart av alla bostadsprojekt. 
Kommunen har planmonopol och äger mycket mark 
i planområdet vilket är viktiga förutsättningar för att 
kunna planera och ge förutsättningar för bostadsbyg-
gande. 

Strategin bidrar främst till att nå målet Attraktiv 
stad och Stad för alla men indirekt även till grönblå 
stad genom nyskapande av parker och trädgårdar. 
Strategin möter utmaningarna ”Framtida bostads-
behov”, ”Socialt välbefinnande” och ”Samhällsekonomi”. 

Strategi
Säkerställa en bostadsproduktion som möter Kris-
tianstadsbornas behov, tar hänsyn till kommunens 
demografiska utveckling, främjar befolkningstillväxt 
och stärker tillväxtmotorn. 

Riktlinjer
• Strategin ska möta målet om en årlig befolkning-

sökning på minst en procent per år under plan-

perioden. Det motsvarar minst 400 nybyggda 
bostäder i kommunen per år under planperioden, 
där merparten sker inom planområdet. En plan-
beredskap på minst 1000 bostäder ska löpande 
hållas aktuell.

• Kommunen ska genom långsiktiga förvärv och 
förvaltning av mark möjliggöra för en utveckling 
av staden i strategiskt viktiga lägen. 

Bostäder 
Kommunen har antagit riktlinjer för bostadsförsörj-
ning 2016 som slår fast att målet är 400 nyproduce-
rade bostäder per år i hela kommunen eller för den 
mängden bostäder som behövs för att täcka behovet 
för 1% befolkningsökning. Under de första åren fram 
till 2021 är målet 500-600 bostäder per år för att 
komma ifatt det uppdämda bostadsbehovet. Huvud-
delen av bostadsbehovet inom kommunen (cirka 
80%) bör placeras i planområdet för Kristianstad stad 
(underlag för beräkning av planens mål för bostads-
volymen). 

I planförslaget, som sträcker sig till 2037, bör det 
finnas tillräckligt med mark för att kunna bygga 
cirka 7300 bostäder inom planområdet för Kristi-
anstad stad. Nya bostäder som uppförs ska vara väl 
utformade samt byggas med en god standard och med 
så hög kvalitet att de kan ha en förväntad brukstid 
på minst 100 år. En planberedskap på cirka 1000 

bostäder per år ska löpande hållas aktuell.
Kommunen ska aktivt verka för en fördelning mellan 
andelen äganderätter bostadsrätter, och hyresrätter 
som så långt som möjligt motsvarar befolkningens 
behov, betalningsförmåga och betalningsvilja. Det 
innebär att kommunen ska verka för en mångfald av 
boendeformer och bostadstyper som passar såväl 
små och stora hushåll med olika resurser som yngre, 
äldre och nyanlända.

Genom detaljplaneläggning anges markanvändningen 
på så väl kommunal som på privat mark. Därefter 
påbörjas genomförandet i form av utbyggnaden av 
infrastruktur och tillhörande kommunal service som 
bör ingå i stadsbygdsområden, exempelvis förskola, 
skola och vård- och omsorgsboende.

Utveckling av stadens strategiskt viktiga lägen
Genom långsiktiga förvärv och förvaltning av mark 
kan kommunen utöka sitt markinnehav i strategiskt 
viktiga lägen utifrån behoven i den översiktliga fysiska 
planeringen. Utveckling av mark sker genom mark-
anvisning till byggherrar, när det är kommunal mark 
och i dialog samt samverkan med byggherren när det 
är privat mark. På så sätt underlättar kommunen för 
privata aktörer på bostadsmarknaden att utveckla 
och genomföra bostadsprojekt. Det kommunalt ägda 
allmännyttiga bostadsbolaget är en viktig aktör i 
kommunens strävan att nå målen för bostadsförsörj-
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ning. Planförslaget fokusera på förtätning i centrum-
nära läge, främst med flerfamiljshus. Planförslaget 
lägger också en grund för en mer varierad samman-
sättning av bebyggelsen, med olika bostadstyper 
blandat med service, handel och kontor. På stadsdels-
nivå ska överrepresenterade upplåtelseformer och 
bostadstyper kompletteras med de former och typer 
som saknas. Genomförandet av bostadsbyggandet 
kommer att preciseras i kommunens kommande 
utbyggnadsstrategi.I de nya områdena för stadsbygd 
som är utpekade på jordbruksmark är, om inget 
annat anges, 4 respektive 1 hektar avsatta per ny 
skola respektive ny förskola samt kultur-, fritids- och 
idrottsanläggningar, när det finns behov av dessa. Det 
går att utläsa i objektsbeskrivningen i vilka områden 
som ny skola eller förskola behöver planeras för.      

Inom de nya ytorna för stadsbygd är minst 30 % 
avsatt för dagvattenhantering, grönyta och infra-
struktur i området. Mängden bostäder inom ytorna 
är beräknade enligt 3 olika principer: att området 
kommer att ha en blandad och tät struktur, att 
området i huvudsak kommer att bestå av tät små-
husbebyggelse eller att det inom området i huvudsak 
kommer att finnas villor (få områden).    

Uppföljning
Viktiga parametrar för utvärdering av bostadsbyg-
gandet är antal bostäder i planberedskap, bygglov och 
slutbesiktningar.
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5. Lokalisera smartare  

Stadsbyggnadsstrukturen i Kristi-
anstad ska bidra till att färre kör bil 
inom staden och att mark nyttjas på 

för ändamålet bästa sätt. Närhet till service, handel, 
utbildning och rekreation underlättar för personer 
som inte är lika rörliga som andra samt minskar 
behovet av nya vägar och andelen biltransporter. 
Samlokalisering av service och mötesplatser kan med 
fördel ske för att få samordningsvinster. 

Strategin bidrar till att nå alla stadsbyggnadsmålen: 
”Stad för alla”, ”Attraktiv stad” och ”Grönblå stad”. 
Strategin syftar till att möta utmaningarna som 
handlar om: ”Gestaltade livsmiljöer”, ”Socialt välbefin-
nande” och ”Samhällsekonomi”.

Strategi
Ny bebyggelse, service och viktiga funktioner ska 
lokaliseras där de ger mest samhällsnytta, kopplat till 
kollektivtrafik och samutnyttjande av befintlig stads-
byggnadsstruktur.

Riktlinjer
• Befintliga Stadsdelscentrum ska kunna utvecklas 

och erbjuda såväl kommunal som privat service. 
• Samlokalisering av service bör ske med naturliga 

mötesplatser som busshållplats, park, lekplats, 

idrottsplats eller skola. 
• Kommunal och privat service, arbetsplatser och 

handel ska lokaliseras smart så att transport-
behov minimeras och infrastrukturen utnyttjas 
effektivt.

Utveckla kärnor
Genom att samla service och handel centralt i stadsde-
larna ges möjlighet för en majoritet av invånarna att 
nå dessa inom gångavstånd. Service kan exempelvis 
vara skola, vård, föreningslokaler, mindre butiker, 
serviceföretag, kafé eller restaurang. De olika stads-
delscentrum ska kunna komplettera varandra med 
olika utbud, när det inte är möjligt för en stadsdel 
att innehålla alla funktioner. Stadsdelscentrum bör 
utvecklas i nära samverkan med trafikinfrastruktu-
rens noder.  

Samlokalisering
Det finns fördelar med att lokalisera målpunkter intill 
platser där folk möts eller uppehåller sig. Bland annat 
ger det ett större underlag för kollektivtrafik, en 
effektivare användning av befintlig infrastruktur och 
ett utrymme där människor kan mötas och se andra 
människor. 

Smart lokalisering av service, arbetsplatser och 
handel 
Närhet till vård och omsorg är särskilt viktigt för 

grupper som inte har tillgång till bil, t ex barn, unga 
och äldre. Sjukhuset ligger centralt i staden med goda 
kommunikationsmöjligheter och ska även fortsatt ha 
möjlighet att utvecklas på platsen. Det är viktigt att 
kunna ta sig till CSK med kollektiva färdmedel och 
noden vid CSK bör därför ha möjlighet att utvecklas 
bland annat för att förbättra kopplingen söderut. 

Vårdcentraler finns spridda inom planområdet. Det 
finns ingen planerad utveckling av fler vårdcentraler, 
men vid en eventuell omlokalisering av befintliga 
vårdcentraler är det fortsatt önskvärt från regionen 
att vårdscentraler lokaliseras nära invånarna och 
med fördel med god kollektivtrafikförbindelse. Det är 
önskvärt att gruppboenden ligger i anslutning till bra 
kollektivtrafikförbindelser och rekreationsområden 
eller parker.  Planförslaget har tagit höjd för att tre 
nya gruppbostäder ska kunna tillkomma inom plan-
området för staden.

I pågående detaljplanering håller ett nytt rättscen-
trum på att förberedas, centralt placerad i staden på 
bangårdsområdet. 

Kontor och statlig eller kommunal service som; 
bibliotek, banker, arbetsförmedling, medborgar-
center, försäkringskassa, etc ska lokaliseras så att 
transportbehoven minimeras och infrastrukturen 
utnyttjas effektivt. Statlig och kommunal service, 
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liksom kontor bedöms i huvudsak kunna utvecklas i 
de områden som är klassade som stadsbygd i plan-
förslaget. Inom stadsbygd bedöms även majoriteten 
av småskalig handel kunna ingå. Det finns ett nytt 
område utpekat för handel vid Härlöv. Här bör inte 
den småskaliga handeln som är möjlig att utveckla i 
anslutning till bostäder prioriteras.  

Verksamheter som har behov av att ligga inom plan-
området och utgörs av tillverkningsindustri eller är 
bullerstörande, utrymmeskrävande, har stor miljöpå-
verkan och/eller genererar tung eller stor mängd 

trafik ska, vid lokalisering inom planområdet, i första 
hand utvecklas i områden som på plankartan är 
markerade som ”industri”. 

Verksamheter som kan kombineras med bostäder bör, 
för att säkra en god markanvändning, inte placeras i 
”industri” områden, utan kan istället tillkomma inom 
områden klassificerade som stadsbygd eller ”lättare 
verksamheter”. Nya områden med ”lättare verksam-
heter” är till största delen lokaliserade i skyltlägen, 
där de även kan utgöra bullerskydd mot vägen för 
intilliggande bostadsområden. De nya områdena 

ligger också nära påfarter till E22. I områden för 
”lättare verksamheter” kan även kontor ingå. 
Möjligheten att förtäta inom befintliga verksamhets- 
och industriområden bör alltid undersökas framför 
att ta ny mark i anspråk. Detta kan ske genom att 
exploateringsgraden ökas eller genom effektivare 
användning eller samutnyttjande av marken.

Uppföljning
Viktiga parametrar för uppföljningen kan vara hur 
långt invånarna måste förflytta sig för att nå olika 
funktioner eller vilket utbud som finns inom ett visst 
givet avstånd. Det kan också vara med vilka färdmedel 
som invånarna tar sig till viktiga målpunkter. Går det 
att ta kollektivtrafik, gå eller cykla eller måsta bilen 
användas?
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6. Öka tätheten  

Planförslaget vill skapa en mer sam-
manhållen och tätare stad som ökar 
närhet och därmed tillgänglighet för 

invånarna samtidigt som värdefull natur, grönom-
råden och odlingslandskap bevaras. Detta sker främst 
genom omvandling och förtätning av tidigare verk-
samhetsområden, parkeringsplatser och skyddszoner 
kring centrum. Även i nya bostadsområden och verk-
samhetsområden finns det en vilja att bygga tätare för 
att hushålla med marken och skapa närhet. Svårighe-
terna kring förtätning handlar främst om förändringar 
i befintliga miljöer genom att fler vistas på samma yta, 
insyn och störningar kan öka samt beskuggning och 
skymd sikt på grund av nya byggnader.

Strategin bidrar till att nå alla tre stadsbyggnads-
målen: ”Stad för alla”, ”Attraktiv stad” och ”Grönblå 
stad”. Strategin syftar till att möta utmaningarna som 
handlar om: ”Framtida bostadsbehov”, ”Samhällseko-
nomi” och ”Resande och transporter”.  

Strategi
Öka nyttjandegraden i infrastrukturen och bebyg-
gelsestrukturen, både i nya och i befintliga bostads-, 
handels- och verksamhetsområden, men med hänsyn 
till andra allmänna värden.

Riktlinjer
• Hög nyttjandegrad ska råda för befintlig infra-

struktur och redan ianspråktagen mark. 
• Möjliggöra för en ökad exploateringsgrad i befint-

liga och nya bostads-, handels- och verksamhets-
områden. 

Nyttja befintlig infrastruktur och ianspråktagen 
mark
Kommunen har gjort stora investeringar i befintlig 
infrastruktur och gemensamhetsanläggningar som är 
viktiga att nyttja på ett effektivt sätt. Förtätningar av 
bebyggelsen gör det möjligt att nyttja befintlig infra-
struktur, ledningar, parker, service och byggnader 
mer effektivt.  I centrala staden ökar tätheten genom 
de många förtätningsprojekten medan förändringen 
blir mindre längre ut från centrum där även många 
småhusområden, skolor, idrottsplatser, vägområden 
och verksamhetsområden tillkommer.

Fler människor i anslutning till centrala parker och 
promenadstråk ökar nyttjandet och därmed trygg-
heten för de som vistas i miljön. Möjligheten att bygga 
bostäder ovanpå och intill handelsverksamheter ökar 
närheten till lokalservice för de boende och medger 
en mer effektivt markanvändning. Här nedan kommer 
några exempel på förtätnings principer. 

Hög exploateringsgrad
Det finns flera olika tillfällen där förtätning kan vara 
ett alternativ till att ta mer mark i anspråk. Här nedan 
beskrivs sex exempel:

1.  Buffertzoner eller skyddszoner kring större vägar, 
kan om hastigheten sänks omvandlas till stadsgator. 
Ny bebyggelse möjliggörs på mark som tidigare haft 
få funktioner, bortsett från att vara byggnadsfritt 
avstånd till vägen. 
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2.  Stora parkeringsytor kan användas för exploate-
ring av bostäder, kontor, service, handel m.m. om det 
istället kommer till ett parkeringshus i området, som 
på mindre yta kan rymma fler bilar. 

3. Flerfamiljshus byggda under miljonprogrammet 
har ofta byggts luftigt men högt. Marken runt husen 
består ofta av stora gräsmattor som är skötselinten-
siva, men har få användningsområden. Dessutom 
kan gröna ytora mellan husen ibland vara svåra att 
avgöra vem som ”äger rätten” att vara där. Här är det 
ibland möjligt att bygga samman husen för att få plats 
med fler bostäder, men också få en mer omgärdad 
innergård med tydlig tillhörighet och möjlighet att 
utveckla innergården tack vare investeringen.

4.  Det finns ett antal villaområden inom planområdet 
med stora tomter i förhållande till kvm/invånare. 
Här är det redan möjligt att utveckla med Attefall 
och Friggebod på tomten. Det är dock viktigt att upp-
märksamma att en sådan förtätning ibland påverkar 
bostadens eller kvarterets kulturhistoriska värden 
negativt. 
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5.  En del handelsområden inom planområdet har 
idag utöver ett väldigt stort utrymme för parkering i 
markplan också sina lokaler byggda endast i 1 plan. 
Detta ger utrymme för att antingen förtäta på parke-
ringsmarken (se exempel ovan) eller bygga på befint-
liga lokaler med ytterligare handel, kontor, service 
eller bostäder. 

6.  I befintliga verksamhetsområden är marken ofta 
glest bebyggd med 1-plans byggnader. Det kan bero 
på exploateringstal i en detaljplan eller på att ägaren 
vill reservera mark för framtiden. Planen föreslår att 
där det är möjligt utifrån andra intressen, i första 
hand öka exploateringstalet på befintlig detaljplan 
eller uppmuntra utveckling inom befintlig fastighet, 
framför att exploatera ny mark.

Uppföljning
Befolkningstäthet är ett mått på täthet och kan mätas 
både för hela staden och dess delområden. Det kan 
också gälla funktionell täthet, bland annat täthet 
bland arbetsplatser och verksamheter. Tätheten 
förändras långsamt och behöver troligen inte mötas 
oftare än varje mandatperiod.
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7. Öka blandningen  

Stadsplaneringen under de senaste 70 
åren har varit fokuserad på modernis-
mens ideal om funktionsuppdelning 

med omfattande trafikinfrastruktur som kopplar 
ihop de olika områdena. Detta har skapat en gles och 
funktionsuppdelad stad med social segregering. Ökad 
blandning av bostadstyper kan öka stadens attrak-
tionskraft, motverka social segregering och främja 
integration. Planförslaget visar hur staden kan bli 
mer varierad genom att använda sig av begreppet 
stadsbygd, där bostäder tillsammans med grönom-
råden, servicefunktioner, m.m. tillsammans skapar 
mervärden. 

Strategin bidrar främst till att nå stadsbyggnads-
målen: ”Stad för alla” och ”Attraktiv stad”. Strategin 
syftar till att möta utmaningarna som handlar om: 
”Gestaltade livsmiljöer”, ”Socialt välbefinnande”, ”Sam-
hällsekonomi”, ”Klimatförändringar”, ”Resande och 
transporter” och ”Ekosystemtjänster”. 

Strategi
I alla delområden ska det finnas en blandning av olika 
offentliga platser, servicefunktioner, bebyggelsetyper 
och upplåtelseformer.

Riktlinjer 
• I områden utpekade för stadsbygd bör det 

inrymmas en blandning av boende, kontor, 
service, grönområde, ytor för fritidsaktiviteter 
samt allmänna platser för att uppnå en tryggare 
och attraktivare stad. 

• Offentliga platser och offentliga byggnader bör få 
en större mångfunktionalitet.

Ökad blandning
En blandning av bostäder och arbetsplatser skapar 
stadsliv under en större del av dygnet och medför att 
miljön upplevs tryggare att vistas i. En ökad blandning 
av bebyggelsetyper kan minska segregering och 
skapa en mer blandad sammansättning av befolk-
ningen i de olika delområdena. Det möjliggör för fler 
att bo kvar i sin stadsdel under olika skeden av livet. 
En större blandning av funktioner i staden ger också 
förutsättningar för fler att nå olika målpunkter till fots 
eller cykel i stadsdelen. I vissa delar av planområdet 
kan en ökad blandning innebära att ytor för grönom-
råden eller fritidsaktiviteter behöver tillkomma eller 
utvecklas för att skapa fler kvaliteter i delområdet. 
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Mångfunktionalitet
Genom att fler funktioner får plats på samma yta eller 
i samma lokaler kan kommunens resurser användas 
mer effektivt samtidigt som fler får tillgång till funk-
tionerna nära sin bostad, skola eller arbetsplats. Det 
kan gälla torg som ska fungera som arrangemangs-
plats, uteservering, torghandel, och mötesplats på 
samma gång. På samma sätt kan parker ha många 
funktioner som rekreationsområde, dagvattenma-
gasin, livsmiljö för biologisk mångfald, odling, arrang-
emangsplats med mera. Även byggnader kan vara 
mångfunktionella och användas för olika ändamål 
som föreningslokaler kvällstid och möteslokaler för 
tjänstemän dagtid.

Uppföljning
Under arbetet med planen gjordes analyser på hur 
blandad bebyggelsen var i staden och dessa GIS 
analyser kan upprepas för att se förändringar i bebyg-
gelsetyper, upplåtelseformer och olika typer av offent-
liga platser och lokaler.
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8. Stärka näringslivet och 
besöksnäringen

Hur näringslivet i och kring Kristian-
stad förändras påverkar bland annat 

stadens ekonomiska utveckling. Handelsmönstret är 
under förändring runt om i världen med en växande 
e-handel. I planförslaget föreslås Kristianstad 
utvecklas med tätare handelsytor för att samla fler 
människor på samma område och på så sätt få till en 
mer levande handel. Samtidigt är besöksnäringen en 
allt viktigare del av näringslivet och bidrar till att Kris-
tianstad ska fortsätta utvecklas som en viktig desti-
nation i Skåne. Platser för olika arrangemang liksom 
satsningar på infrastrukturen och attraktiva livsmil-
jöer är grundläggande för såväl besöksnäringen som 
näringslivet. 

Strategin bidrar främst till att nå stadsbyggnadsmålet 
”Attraktiv stad” och ”Grönblå stad”. Strategin syftar 
till att möta utmaningarna: ”Gestaltade livsmiljöer”, 
”Socialt välbefinnande” och ”Samhällsekonomi”.

Strategi
Staden ska fortsätta utvecklas med ett starkt 
näringsliv, ett stort upplevelseutbud och vara en 
naturlig utgångspunkt för besökare i nordöstra Skåne. 

Riktlinjer
• Kommunen ska aktivt verka för företagsetable-

ring och utveckling av fler arbetsplatser 
• Kristianstad ska stärka och utveckla planområdet 

för Kristianstad stad för besöksnäring. 
• Kristianstad ska fortsatt vara en stark handels-

stad. 

Företagsetablering
Näringslivet växer i Kristianstad och planförslaget 
möjliggör både förtätning inom befintliga verksam-
hetsområden och pekar ut nya verksamhets- och han-
delsområden. Planområdet för Kristianstad stad ska 
även fortsättningsvis vara ett starkt centrum med ett 
varierat utbud av näringsliv och företagande. Detta 
kan fortsätta utvecklas genom exempelvis strategiskt 
markinnehav, planläggning och marknadsföring.

Besöksnäring
Planområdet ska kunna erbjuda ett brett utbud av 
aktiviteter, platser för rekreation och besöksmål för 
såväl besökare som invånare. Staden är en bas för 
besöksnäringen i regionen och erbjuder logi, service, 
handel och upplevelser. Biosfärområdet ”Kristi-
anstads Vattenrike” är en viktig förutsättning för 
utveckling av stadens besöksnäring och bör fortsätta 
utveckla sitt breda utbud av aktiviteter och besöksmål. 

Även kulturen i staden har potential att utvecklas mer 
och på så sätt stärka besöksnäringen. I staden finns 
många attraktiva äldre byggnader som kan få ny 
publik funktion. Planen föreslår en utveckling av nya 
gröna besöksmål på Härlövs ängar och backar, Åsums 
fure och Näsbyfältet som kommer bli viktiga tillskott 
till den gröna besöksnäringen. 

Handel
Kristianstad är en viktig handelsstad och attraherar 
besökare även från angränsande kommuner. Utveck-
lingen av e-handel och nyligen öppnade handels-
områden i Hammar och Härlöv har förändrat förut-
sättningarna för handeln i centrum. I enlighet med 
planförslaget bör nyetablering av dagligvaruhandel 
särskilt främjas i de delar av staden där boende 
saknar bekvämt gång- och cykelavstånd till dagligva-
rubutik i stadsdelscentrum. Planförslaget pekar även 
ut möjligheten att förtäta inom befintliga större dag-
ligvaruhandelsområden. Förtätningen skulle kunna 
ske på parkeringsytor såväl som att bygga på höjden 
på befintliga byggnader. En förtätning av befintliga 
handelsområden med till exempel bostäder eller 
service skulle kunna öka andelen potentiella kunder 
till handeln och på så sätt stärka deras konkurrens, 
men även ge medel för att skapa en attraktivare 
gestaltning av utemiljön. 

Mycket av framtida service och kontor kommer att 
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etableras inom stadsbygd i en mer blandad bebyggelse 
där bostäder samordnas med dessa verksamheter
Uppföljning
Näringslivets totala omsättning och antal arbetstill-
fällen är viktiga parametrar för uppföljningen. Mer 
specifikt kan bland annat besöksnäringens omsätt-
ning och antal besökare och handelns omsättning och 
antal sysselsatta i handeln vara intressant att följa 
upp. 
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9. Stimulera god gestaltad 
livsmiljö

Genom spännande stadsbyggnads-
projekt, rikt serviceutbud och vackra, 

tillgängliga miljöer ska kommunen vara ett lockande 
alternativ för boende, besökare och företagare. 
Ny bebyggelse ska utgöra intressanta avtryck av 
samtiden och bidra till att komplettera och utveckla 
stadens historiska platser. Vid planering för framta-
gande av nya bostadsområden eller vid förtätning av 
staden, är det viktigt att de ekonomiska intressena 
inkluderar konst, form, design, arkitektur och kultur-
miljöer så att de samspelar och berikar varandra för 
en god livsmiljö. Kristianstad ligger i vattenriket där 
kanaler och Helge å med anslutande vattendrag ska 
lyftas fram och stärkas som en tillgång för boende, 
förvärvsarbetande och besökare.  

Strategin bidrar främst till att nå stadsbyggnads-
målet ”Attraktiv stad” och ”Grönblå stad” och syftar till 
att möta utmaningarna ”Gestaltade livsmiljöer” och 
”Socialt välbefinnande”. 

Strategi
Gestaltade och långsiktigt hållbara livsmiljöer som 
bidrar till stadens attraktionskraft ska utvecklas i alla 
delar av staden.

Riktlinjer
• Vardagsmiljöer ska ges särskild uppmärksamhet 

gällande utformning vid nybyggnation och förtät-
ningsprojekt. 

• Stadens livsmiljöer ska uppvisa en gestaltning 
och arkitektur, i skala, form, material och färg, 
som är lämplig både för uppgiften och för platsen.

• Estetiska och konstnärliga värden ska tas tillvara, 
skyddas mot förvanskning och utvecklas vid en 
omvandling av staden. Det samma gäller stadens 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.

• Stadens gröna och blåa strukturer ska gestaltas 
och samspela med arkitekturen i staden för att 
stärka naturens och ekosystemtjänsternas roll i 
stadsmiljön.

• Entréerna till staden ska utformas inbjudande 
och så att de förmedlar ett positivt intryck av 
Kristianstad.

 
Vardagsmiljöer
Arkitekturen är mer än bara enskilda byggnader och 
platser, de främsta kvalitéerna uppstår i skapandet av 
upplevelserika helhetsmiljöer där vardagsmiljöerna 
är en viktig del. Gestaltningen av vardagsmiljön och 
rummen mellan byggnader sker ofta i slutet av plane-
ringsprocessen och ibland inte förrän vid anläggnings-
fasen. Kristianstads befolkning spenderar absolut 
mest tid i vardagsmiljöerna och därför är de extra 
viktiga att uppmärksamma. Vardagsmiljöerna utgörs 

i huvudsak av omgivningen runt bostaden, arbets-
platsen och skolan, men även vägen där emellan. Var-
dagsmiljön kan också definieras som den utemiljön 
du spenderar mest tid i. Därför är det extra viktigt att 
försäkra sig om att vardagsmiljön och vägen mellan 
olika viktiga vardagsmiljöer har en god gestaltning.

Gestaltning
God gestaltning och arkitektur är lika viktigt för Kris-
tianstads offentliga platser, som gaturum, parker och 
torg, som för byggnader. Arkitekturen i staden ska 
vara inbjudande, sinnlig och tilltalande med olika 
texturer, omsorgsfulla detaljer och material som har 
förmågan att åldras vackert. Det är viktigt att den 
arkitektoniska kompetensen lyfts fram och får ta plats 
vid såväl nybyggnation som förtätning för att säker-
ställa en fortsatt attraktiv utveckling av planområdet 
Kristianstad. Det är genom att ha en väl genomar-
betad gestaltning av den kommunala servicen och de 
offentliga platserna, som det är möjligt att visa arki-
tekturens värde för privata exploatörer och samtidigt 
lyfta ett område.

Konst, design och kulturmiljö 
Vid om- och tillbyggnad av stadsmiljöer bör den 
befintliga offentliga konsten i berört område tas 
tillvara för att bibehålla områdets identitet och histo-
riska kontext. Vid omgestaltning av park- och stads-
miljöprojekt samt vid all ny-, om- och tillbyggnad av 
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offentliga byggnader och deras miljöer ska nya konst-
närliga gestaltningar tas fram i enlighet med Kristian-
stad kommuns 1 % regel. 

Platsspecifika nya konstnärliga gestaltningar bidrar 
till att förstärka områdets unika värden och kan skapa 
förutsättningar för en inkluderande, väl gestaltad och 
långsiktigt hållbar livsmiljö. 

Ny arkitektur i staden är och måste få vara ett tydligt 
avtryck av sin tid men den bör också förhålla sig till 
omgivningen på ett medvetet och respektfullt sätt och 
komplettera den befintliga stadsmiljön. De värden 
som är viktiga att bevara och utveckla för Kristian-
stad ska förmedlas vid nybyggnation. Det är viktigt 
att iaktta varsamhet gentemot Kristianstads många 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer, tidsuttryck och 
årsringar som bildats. De kulturhistoriska miljöerna 
är ofta oersättliga och kan vara en värdefull del i för-
nyelseprojekt. 

Vid all detaljplanering i områden som kan ha kultur-
miljövärden bör de tre stegen kring inventeringen av 
kulturmiljö tillämpas: 

1.    Beskriv områdets och byggnadens historiska  
        karaktär
2.     Identifiera karaktärsskapande element

3.    Beskriv områdets utvecklingspotential och 
        sårbarhet
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Gröna och blå strukturer
För att lyfta fram den offentliga platsen är det viktigt 
att arbeta med gestaltningen. Kanalerna, parkerna, 
torgen och Helge å är fyra viktiga centrala element i 
staden som har stor möjlighet att stärkas ytterligare. 
Det är viktigt att dessa områden förblir offentliga 
platser och att de upplevs offentliga i gestaltningen. 
Vid gestaltning av kanalerna, samt Helge å kan vattnet 
med fördel göras mer tillgänglig med tillexempel 
angöring för båtar och förbättra vattenkontakten från 
land.  

Stadens entréer
Verksamheter och industrier söker ofta efter lokali-
seringar längs med stora trafikleder, men företrädel-
sevis inom rimligt avstånd från staden. Detta medför 
att mötet med staden oftast först utgörs av verksam-
hetsområden som skyltar med sin placering. För att 
mötet med staden ska upplevas positivt är det viktigt 
att krav ställs på verksamheters placering, utformning 
och skyltning i dessa lägen så att de även förmedlar 
ett positivt intryck av Kristianstad. Entréerna till 
staden ska locka till nyfikenhet och vilja att besöka 
och uppleva resten av Kristianstad. 

Uppföljning
En god gestaltad livsmiljö är svår att följa upp och 
kräver någon form av kvalitativ utvärdering. Möjliga 
metoder är bland annat enkäter som utvärderar 

befolkningens uppfattning eller experter som med 
liknande metoder ger omdömen vid återkommande 
tillfällen.
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10. Positiv klimatpåverkan 
och klimatanpassning

Den långsiktiga planeringen måste 
ta hänsyn till klimatförändringarna. 

Stadens klimatpåverkan ska minska för att nå de lokala 
och nationella klimatmålen, de globala hållbarhets-
målen, samt Parisavtalets överenskommelse om att 
begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. 
Staden och dess närmaste omland ska anpassas till ett 
förändrat klimat med förhöjda temperaturer, stigande 
havsnivåer och ökad risk för skyfall. 

Strategin bidrar till stadsbyggnadsmålen” Stad för 
alla” och ”Attraktiv stad”. Strategin syftar till att möta 
utmaningarna som handlar om ”Klimatförändringar”, 
”Ekosystemtjänster” och ”Resande och transporter”. 

Strategi
Stadens och dess invånares klimatpåverkan ska 
minska samtidigt som staden och dess utveckling ska 
anpassas till de framtida förutsättningarna som ett 
förändrat klimat innebär.

Riktlinjer
• Av resor som är kortare än 5 km ska andelen som 

sker med bil vara mindre än 30 %.  
• Nya bostadsområden och byggnader ska utformas 

så de är långsiktigt hållbara, vad gäller energi-

effektivitet och livscykelperspektiv på både den 
byggda miljön, trafikmiljön och vegetationen 
samt placeras i regionala pendlingsstråk.

• Mark för utbyggnad av vallsystemet i ett långsik-
tigt perspektiv till 2100 ska säkras för högre och 
mer utrymmeskrävande översvämningsskydd i 
framtiden. 

• I staden och dess omland ska finnas ytor avsatta 
som kan hantera stora mängder nederbörd.

• Andelen träd i den offentliga stadsmiljön, och 
stadskärnan i synnerhet, ska öka jämfört med 
2019.

Klimatpåverkan
Utsläpp från transporter
I kommunens Klimat- och energistrategi är målet att 
minska utsläppen från transporter i Kristianstad med 
minst 70 % år 2030 jämfört med medelvärdet för åren 
2009-2011. För att nå detta mål behövs omfattande 
satsningar för att minska bilkörandet och istället öka 
andelen kollektivt resande, cykel och gång. 

I Kristianstads kommun står transporterna för mer 
än en tredjedel av de totala utsläppen av växthus-
gaser. En majoritet av dessa utsläpp kommer från 
personbilstrafiken. En ökad andel miljöbilar såsom 
elbilar, laddhybrider och gasbilar bidrar till minskade 
utsläpp, men omställningen bedöms gå för långsamt 
för att nå klimatmålen. Den framtida planeringen 
måste ta hänsyn till laddinfrastrukturens behov. 

Ny bebyggelse och infrastruktur ska planeras på ett 
sätt som främjar hållbara transporter. Satsningar 
på mer snabba, raka och trevliga cykelvägar mellan 
viktiga målpunkter och delområden är en förutsätt-
ning. Det behöver också ske en ökad satsning från 
Region Skånes sida på kollektivtrafiken, med tätare 
turer och nya hållplatser. Kommunen behöver även 
arbeta med beteendeåtgärder för att påverka med-
borgarna att välja hållbara färdsätt, så kallat mobility 
management.
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Färre bilar i staden frigör plats för bebyggelse och 
grönblå multifunktionella ytor, bidrar till förbättrad 
luftkvalitet och minskar risken för trafikolyckor.

Energi- och resurshushållning
All ny bebyggelse och infrastruktur ska ta hänsyn 
till miljö- och klimatmål. Genom att arbeta med kli-
matsmart teknik och vara öppen för innovationer kan 
nya byggnader bli mer energieffektiva på sikt men 
också minska sitt fossila avtryck vid produktion och 
anläggning. Ett livscykelperspektiv på nybyggnation 
innebär att en byggnads totala miljö- och klimatpå-
verkan under hela livscykeln vägs in – från utvinning 
och förädling av råmaterial och vidare till material-
produktion, anläggning, drift, underhåll och slutligen 
avveckling. 

Produktion av förnybar energi
Kristianstads kommun har uttalade mål om att öka 
produktionen av förnybar energi. Utöver fjärrvärmen 
satsas det på fjärrkyla, vilket leder till mindre ener-
giåtgång jämfört med många mindre anläggningar 
i enskilda fastigheter. Dessutom bör det vid nybygg-
nation ges goda förutsättningar för solelproduktion, 
exempelvis genom att beakta lämplig takvinkel och 
väderstreck. 

Klimatanpassning
Skyfall

För att kunna hantera stora mängder nederbörd under 
kort tid, behöver det finnas tillräckligt med öppna 
dagvattensystem där det tillfälligt kan stå vatten för 
att därefter rinna vidare eller långsamt infiltreras. 
Öppna dagvattensystem är en viktig avlastning för de 
pumpar och slutna dagvattensystem (VA-ledningar) 
som staden är beroende av idag. Inom stora delar av 
planområdet står grundvattnet högt, vilket medför 
att möjligheten att arbeta med öppna dagvatten-
system för infiltration behöver undersökas från plats 
till plats. Under normala förhållanden utgör de till 
exempel en grönyta för rekreation, idrott och lek, och 
vid skyfall kan de vara utformade för att omhänderta 
stora mängder vatten och ha andra upplevelsevärden. 
Det är en fördel om dagvattenhanteringen går att lösa 
inom den egna fastigheten. 

Grönska för att motverka värmeböljor
För att minska riskerna som finns med värmeböljor 
(ökad dödlighet, överhettning, uttorkning och andra 
hälsoproblem) är det viktigt att de offentliga ytorna 
i staden har en genomtänkt gestaltning kopplat till 
riskerna. Större gemensamma grönområden, utgör 
attraktiva rekreationsområden och bidrar samtidigt 
till att kyla ner den omgivande staden. I Kristianstad 
stadskärna behöver det tillkomma mer träd som 
varma dagar kan ge skugga åt hårdgjorda torg och 
gågator (som alstrar värme och därmed ökar tempe-
raturen i staden), men även hjälpa till att sänka tem-

peraturen och effekten från värmeböljor. 

Skyddsvallar
Stadens låglänta läge innebär en översvämningsrisk 
vid höga flöden i Helge å. Ett varmare klimat leder 
till stigande havsnivåer vilket även påverkar staden 
som ligger uppströms Helgeå. I januari 2021 antog 
kommunen ett planeringsunderlag för utbyggnad 
av skyddsvallar. Utbyggnadsplanen visar att det är 
praktiskt och ekonomiskt möjligt att genomföra en 
fullständig utbyggnad av det totala vallsystemet inom 
en tidsrymd om ca 20 år, men tidplanen bör anpassas 
efter aktuella skyddsbehov. Utbyggnadstakt och vall-
höjder bör förhålla sig till de aktuella skyddsbehoven 
och måste – utom för de fem prioriterade vallarna i fas 
1 – kunna anpassas om nya, vetenskapligt grundade 
bedömningar görs. Att bygga en skyddsvall många 
decennier innan skyddsbehovet uppstår är inte bara 
ett ineffektivt resursutnyttjande. Det medför också 
en risk för att materialet hinner försvagas och att 
vallen behöver byggas om vid den tid då skyddsbe-
hovet faktiskt uppstår. På vissa sträckor där det inte 
är möjligt att installera permanenta skydd, behöver 
temporära skydd eller andra tillfälliga åtgärder finnas 
till hands om en hotande vattennivå skulle uppstå. 

Behovet av underhåll, kompletteringar och framtida 
höjningar av skyddsvallarna innebär att utbyggnaden 
av stadens vallsystem måste betraktas som ett konti-
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nuerligt pågående projekt. Detta innebär framför allt 
att tillräckligt markutrymme behöver finnas eftersom 
en skyddsvall som ska bli högre också tar mer mark i 
anspråk för att vara stabil. Hur mycket utrymme som 
behövs beror även på grundläggningsförhållandena. 

Uppföljning
Viktiga parametrar att följa upp är bland annat 
statistik om klimatpåverkan per invånare och totalt i 
kommunen som görs varje år i kommunens klimatre-
dovisning eller statistik kring resvanor i den regionala 
resvaneundersökningen som görs vart femte/sjätte 
år. Det finns också möjlighet att följa byggandets kli-
matpåverkan i kommunen beroende på val av bygg-
teknik. När det gäller klimatanpassning kan bland 
annat krontäckning och andel hårdgjorda ytor vara 
användbara parametrar.
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11. Främja hållbar mobilitet
Ändringen av översiktsplanen för staden 
Kristianstad ska erbjuda goda möjlig-
heter för mobilitet på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Mobilitet är en av de största 

utmaningarna när det gäller att nå social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet.

Strategin bidrar till att nå stadsbyggnadsmålen 
”Attraktiv stad” och ”Stad för alla”. Strategin syftar 
till att möta utmaningarna som handlar om: ”Socialt 
välbefinnande”, ”Samhällsekonomi” och ”Resande och 
transporter”.

Strategi
Den fysiska strukturen ska underlätta för de mest 
hållbara färdsätten - gå, cykla och åka kollektivt.

Riktlinjer
• Vid ställningstaganden till utbyggnad av trafikin-

frastrukturen ska Fyrstegsprincipen tillämpas 
som arbetsmodell.  

• Stadens kollektivtrafiknät med starka stråk och 
viktiga noder ska fortsätta att prioriteras. Kristi-
anstad C ska ges utrymme att utvecklas med ökad 
kollektivtrafik och service till resenärerna.

• Stadens gång- och cykelvägnät ska utformas så 
att de upplevs attraktiva och håller hög kvalitet 
beträffande framkomlighet, trygghet, samutnytt-

jande, trafiksäkerhet och trivsel. 
• Parkering ska anläggas yteffektivt, samtidigt 

som större besöksparkeringar ska vara tydligt 
skyltade och placeras i strategiska lägen på gång-
avstånd från centrum.

Trafikinfrastruktur
Planområdet för Kristianstad stad ska vara attraktivt 
för människor och näringslivet. En del i att uppnå det 
är ett väl utvecklat och hållbart transportsystem, som 
bidrar till en mer tillgänglig arbetsmarknad, skola 
och en ökad integration. 

Utbyggnader och åtgärder på trafikinfrastrukturen 
följer trafikstrategins intentioner. Utbyggnad av 
områden ska planeras så att bebyggelse och trans-
portsystem utformas gemensamt. En strategi för 
hållbar planering är att det ska vara enkelt att ta sig 
till handel, bostäder, skolor och arbetsplatser till fots, 
med cykel och med kollektivtrafik. Arbetet med att 
hitta åtgärder ska genomföras enligt fyrstegsprin-
cipen, vilket betyder att arbetet utförs genom en 
stegvis analys. Fyrstegsprincipens olika steg är:
• Tänk om, hitta åtgärder som påverkar transport-

behovet eller val av färdmedel.
• Optimera, åtgärder som ger ett effektivare utnytt-

jande av befintlig trafikinfrastruktur och fordon.
• Bygg om, innebär att begränsade ombyggnadsåt-

gärder genomförs

• Bygg nytt, nyinvestering eller större ombygg-
nadsåtgärd

Majoriteten av åtgärderna som föreslås inom planom-
rådet kring trafikinfrastruktur, är direkt överensstäm-
mande med åtgärderna i trafikplanen. På markanvänd-
ningskartan finns Gång- och cykelvägar markerade i 
delområdeskartorna. Vägreservat för större framtida 
investeringar i trafikinfrastrukturen finns markerade i 
kartan som visar hela planområdet. 

Viktiga noder 
Planförslaget innebär utveckling av trafikinfrastruk-
turen i noder där trafikslagen för gående, kollektiv-
trafik, vägtrafik samt cykeltrafik möts. En viktig nod ur 
ett resandeperspektiv är en plats som möjliggör byte 
mellan färdmedel där det också finns ett visst servi-
ceutbud. Idag finns ett antal viktiga noder som skulle 
kunna utvecklas ytterligare. Noderna är Kristianstad 
C, Centralsjukhuset Kristianstad (CSK), trafikplats 
Vä, Hästtorget och C4 shopping. Med en genomtänkt 
och attraktiv utformning, möblering och gestaltning 
av noderna skulle möjligheten att resa kollektivt bli 
ett mer intressant alternativ och användningen av 
noderna skulle öka. 

Vid noden Kristianstad C behöver mark reserveras 
för att klara den ökning av tågtrafik som Region 
Skåne planerar för och de åtgärder som trafikverket 
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ansvarar för att genomföra. Region Skånes målbild 
och utveckling av tågtrafiken kommer innebära en 
ökad belastning på Kristianstad C. Tänkta utbygg-
nader till fyra spår mellan Hässleholm och Lund samt 
dubbelspår på sträckan mellan Hässleholm och Kris-
tianstad innebär en ökad trafikering, där trafikverket 
ansvarar för utbyggnaden. För att Kristianstad C ska 
klara den ökade trafikeringen behövs en utökning 
med en plattform samt en gångbro för att smidigt ta 
sig till de olika plattformarna. 

Kollektivtrafik 
Idag består kollektivtrafiken av tåg, regionbussar 
och stadsbussar. Det finns fyra olika stadsbusslinjer. 
Större delen av planområdet har tillgång till stadsbuss 
inom vad som anses vara rimligt avstånd, 400 meter 
fågelvägen. Det finns dock områden som inte täcks in, 
exempelvis delar av Hammar och Öllsjö. För att få en 
mer heltäckande kollektivtrafik bör en revidering av 
linjenätsutredningen göras.

Genom att planera nya bostadsområden och verk-
samhetsområden i kollektivtrafiknära lägen, eller i 
områden med god möjlighet till utbyggnad av kollek-
tivtrafik, gynnas det hållbara resalternativen.

Det är viktigt med smidiga bytespunkter, eftersom 
majoriteten av de som åker kollektivt ansluter till fots. 

Goda kopplingar för gående och cyklister samt trygga, 
säkra och nära cykelparkeringar ska finnas vid bytes-
punkterna. 

Kristianstadslänken del 3
En av de större åtgärderna gällande kollektivtrafik är 
en fortsatt utbyggnad av Kristianstadslänken etapp 
3, från Kristianstad C till Näsby. Syftet är att få en 
genare och snabbare kollektivtrafikförbindelse till bl. 
a Näsby, Högskolan och det nya badhuset.

Cykel- och gångtrafik 
I de centrala delarna av tätorten kan det uppstå situa-
tioner där utbyggnad av cykelbanor med hög standard 
står i konflikt med exempelvis körfält eller gatuparke-
ring för bilar. I dessa fall ska det göras en helhetsbe-
dömning av situationen där utbyggnad av cykelbanor 
prioriteras. Cykelbanornas bredd och standard ska 
möjliggöra att cyklister som färdas i olika hastigheter 
och med olika förutsättningar ska kunna ta sig fram 
och samtidigt känna sig trygga och säkra. 

Enligt folkhälsorapporten ”Barn och unga i Skåne” så 
har andelen flickor som alltid känner sig trygga på 
väg till/från skolan minskat kraftigt mellan år 2012 
och 2016. Störst minskning är det för flickor i årskurs 
6. Det är många parametrar som påverkar hur vägen 
till och från skolan upplevs, där fysisk planering har 
begränsade möjligheter att påverka. Ett sätt att arbeta 

med att öka den upplevda tryggheten i den fysiska 
miljön är att göra det möjligt att välja olika vägar till 
skolan, där vägarna med fördel har olika utformning, 
är kopplade till andra besökspunkter och där åtmins-
tone ett av alternativen har god belysning, sikt och 
väghållning även vintertid.

På platser i staden där flöden av fotgängare och 
cyklister är större, är det viktigt att separera fot-
gängare och cyklister. Där är dubbelriktade cykel-
banor med tydlig avgränsning mot fotgängare att 
föredra.

Vid resecentrum, större bytespunkter med kollektiv-
trafik, torg och andra mötesplatser i centrum ska det 
finnas cykelparkering i tillräcklig omfattning och av 
god kvalitet. 

Cykelstråk till de närmaste huvudorterna i grann-
kommunerna Bromölla, Hässleholm och Östra Göinge 
behöver utvecklas.

Biltrafik och parkering
I planförslaget finns åtgärder för vägnätet, det rör 
sig främst vägreservat. Vissa ytor som idag används 
till biltrafik som exempelvis parkeringsplatser, kan 
minskas och användas till ytor för nya mötesplatser, 
parker, förtätad bebyggelse och mer yta till gående 
och cyklister. Parkeringshus som hanterar parkering 
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för både bostäder och verksamheter ökar möjligheten 
till samnyttjande vilket innebär att färre parkerings-
platser behöver anordnas och att det blir en mer 
effektiv markanvändning i staden. Kommunen har 
därigenom möjlighet att påverka trafikutvecklingen 
i staden och samtidigt gynna utvecklingen av staden. 

Uppföljning
Den återkommande resvaneundersökningen är ett 
viktigt underlag för uppföljning av hållbar mobilitet 
men sker endast vart 5:e till 6:e år. Det finns också 
möjlighet att följa upp tidigare mätningar av bland 
annat antal cyklister och resande med kollektivtrafik 
på strategiska platser. Antal registrerade fordon per 
person kan också vara en parameter att följa upp.
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12. Stärka ekosystemen

En ekologiskt hållbar stad innebär ökad 
biologisk mångfald, stärkt status för 
hotade arter samt bibehållna och för-

stärkta ekosystem. Strategin innebär även förbättrad 
vattenstatus i vattendrag, sjöar och i Hanöbukten. 
Planförslaget visar hur dessa kvaliteter kan utvecklas 
och hur nya områden kan bli livsmiljö för biologisk 
mångfald och tillhandahålla ekosystemtjänster. Bios-
färområde Kristianstads Vattenrike, är en av stadens 
största kvaliteter och ska vara en fortsatt del av 
stadens utveckling. 

Strategin bidrar främst till att nå stadsbyggnadsmålen: 
”Stad för alla” och ”Grönblå stad”. Strategin syftar till 
att möta utmaningarna som handlar om ”Socialt välbe-
finnande”, ”Samhällsekonomi” och ”Ekosystemtjänster”.

Strategi
Ekosystemen i staden och dess omland ska bevaras 
och utvecklas. 
 
Riktlinjer
• Skadelindringshierarkin används vid större för-

ändringar i markanvändningen. 
• Mångfunktionalitet och biologisk mångfald ska 

eftersträvas för grönytor och dagvattenhantering 
för att hushålla med mark, främja ekosystem-

tjänster och bidra positivt till stadsmiljön. 
• Vattenmiljöer inom planområdet ska ha god 

ekologisk status.
• Gröna stråk ska stärkas för att gynna landskap-

sekologiska samband.

Skadelindringshierarkin
Skadelindringshierarkin innebär i korthet att i första 
hand ska redan ianspråktagen mark användas för 
ny bebyggelse och ingrepp i befintlig grönstruktur 
undvikas. I andra hand ska ingrepp minimeras så 
att påtaglig skada inte uppkommer. I tredje hand ska 
ingrepp återställas så att kvaliteten bibehålls. I fjärde 
och sista hand ska ingrepp kompenseras i anslutning 
till platsen eller inom samma stadsdel. De markerade 
grönområdena är lämpliga platser att genomföra 
kompensationsåtgärder om de inte är möjliga att 
utföra i direkt anslutning till ingreppet.

Mångfunktionalitet, biologisk mångfald och eko-
systemtjänster
I staden och dess omland är konkurrensen om 
marken stor och det är därför viktigt att låta grönom-
råden innehålla många funktioner på samma yta.  T ex 
kan dagvattenmagasin samtidigt vara rekreativa ytor, 
bidra till pollinering och biologisk mångfald. 

Biologisk mångfald är förutsättningen för ekosys-
temtjänsterna och en viktig del av naturvårdsarbetet. 

Kristianstad tätort ligger mitt i Biosfärområde Kristi-
anstads Vattenrike och har en lång rad sällsynta och 
hotade arter i staden och i dess omland. Det är därför 
särskilt viktigt att uppmärksamma den biologiska 
mångfalden i den fysiska planeringen och i skötseln 
av grönytor.

Viktiga ekosystemtjänster att stärka i staden är bul-
lerdämpning, erosionsskydd, vattenflödesdämpning, 
luft och vattenrening, skuggning och olika kulturella 
ekosystemtjänster (rekreation, naturpedagogik, det 
gröna kulturarvet etc) kopplade till det gröna. Det är 
främst inom fem större grönområden som stadens 
viktiga ekosystemtjänster föreslås utvecklas, Stordiket 
och Prästaskogen, Näsbyfältet öst, Härlövs ängar och 
backar samt Åsums fure. I befintliga parker kan eko-
systemtjänster och biologisk mångfald gynnas genom 
en mer varierad skötsel med ängsmark, buskage och 
träd, dammar och bryn. 

Vattenmiljöer
För att förbättra vattenstatusen i Helgeåns vattenav-
rinningsområde vill planen bevara de viktiga våtmar-
kerna i Vattenriket för naturlig rening. Planen föreslår 
att dammar anläggs längs Stordiket, dels i anslutning 
till reningsverket som extra reningssteg och dels i 
form av en stor sedimentationsdamm för att fånga 
upp järn som urlakas från organiskt material i den 
gamla sjöbotten i f.d. Nosabyviken. Det är också viktigt 
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ÄNDRING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR KRISTIANSTAD STAD 2021 PLANFÖRSLAG | STRATEGIER

att samverka med övriga kommuner i Helgeåns avrin-
ningsområde för att uppnå god vattenstatus.

Gröna stråk
Grönstrukturen behöver vara sammanhängande både 
för att tillgodose rekreativa kvaliteter men också för 
att skapa fungerande ekologiska samband. Dessa båda 
funktioner kan ofta samordnas men ibland behöver 
de optimeras var för sig. Riksvägarna och järnvägen  
utgör en kraftig barriär i staden för gröna och blå 
strukturer och behöver fler passager som fungerar för 
både människor, djur och spridning av växter.
 
Uppföljning
För uppföljning av ekosystemens status finns det 
redan en del uppföljning i form av miljöövervak-
ning, kontroll av vattenkvalitet och miljöuppföljning. 
Dessa kan utvecklas och kompletteras för att ge en 
mer komplett bild. Det finns också möjlighet att göra 
GIS-analyser för att se grönstrukturens utveckling 
över tid.
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13. Utveckla mötet mellan 
stad och landsbygd

Kristianstad har unika förutsättningar 
placerat mitt i Vattenriket och med 

närhet mellan staden och kringliggande landsbygd. 
Det finns stora möjligheter att utveckla detta möte 
mellan stad och land så att det skapas högre stadsmäs-
siga kvaliteter samtidigt som de ekologiska och rekre-
ativa kvaliteterna höjs. Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike arbetar aktivt för att integrera människa 
och natur i landskapet och är en stor tillgång för 
kommunen. Staden och Biosfärområde Kristianstads 
Vattenrike ska utvecklas tillsammans, sida vid sida. 
Stadsutvecklingen inriktas på att främja hushållning 
med mark och naturresurser samt samspelet mellan 
stadens behov av mat, energi och rekreation och 
omlandets produktion av motsvarande tjänster.

Strategin syftar till att möta utmaningarna som 
handlar om ”Gestaltade livsmiljöer” och ”Ekosystem-
tjänster” samt bidrar till att nå stadsbyggnadsmålen 
”Grönblå stad” och ”Attraktiv stad”.

Strategi
Stadens samspel med kringliggande landsbygd är 
viktigt att beakta när staden växer och Biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike ska även fortsättningsvis 
vara en viktig del av stadens identitet.

Riktlinjer
• Mötet mellan stadens täta bebyggelse och den 

öppna, sparsamt bebyggda landsbygden samt 
vatten- och naturområden i Vattenriket, ska 
utvecklas med en höga stads- , upplevelse- och 
ekologiska kvaliteter. 

• Jordbruksmarken som omger staden är en viktig 
resurs och genom en medveten samhällsplane-
ring kan kommunen underlätta möjligheterna till 
ett rationellt jordbruk. 

Möte mellan stad och land - ”stadens kajer” och 
buffertzoner
Staden möter Vattenriket och naturområden på en 
lång sträcka där utbyggnad inte kommer att vara 
aktuell i framtiden. I mötet mellan stad och grönom-
råden/vatten är det viktigt att en mer tydlig gräns 
skapas mot omlandet, till exempel genom att arbeta 
med så kallade gröna och blå kajer (ett koncept som 
bland annat används i Järfällamodellen) och buf-
fertzoner. I gröna kajer ges bebyggelsen möjlighet 
att vända sig ut mot grönområdet med relativt hög 
exploateringsgrad och många får därmed utsikt över 
grönområdet. Grönområdet närmast bebyggelsen 
utvecklas med hög tillgänglighet och upplevelsekvali-
teter samt utan barriärer mellan bebyggelsen och grö-
nområdet. Genom att skapa ett rekreativt stråk längs 
stadsgränsen blir mötet attraktivt och tryggt med höga 
upplevelsevärden. Detta möte går idag hela vägen 
från Gamlegården mot Näsbyfältet via Barbacka och 
Tivoliparken ner till Hammarslund mot Hammarsjön 
samt från Hedentorp upp till Härlöv mot Vattenriket. 
Även mötet mellan stad och jordbrukslandskapet kan 
utformas med högre täthet och möjlighet till utblickar 
från bebyggelsen. För att skydda naturområden med 
höga naturvärden och dämpa vindar i det öppna slätt-
landskapet kan det behövas buffertzoner närmast 
ny stadsbygd. Dessa kan utformas med möjlighet för 
rekreation och med skyddande träd och buskage. Mot 
slättlandskapet är det lämpligt att kombinera ”gröna 
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kajer” och buffertzoner för att både skapa utblickar 
och skyddade miljöer närmast husen.
Stadens grönstruktur och omlandets naturområden 
och Vattenriket samverkar och det är viktigt att värna 
dessa kopplingar vid utvecklingen av nya stadsbygg-
nadsområden.

Bevara jordbruksmarken som resurs
Jordbruksmarken är avgörande för vår försörjning 
och i framtiden kommer den bli allt mer betydelse-
full även för råvaru- och energiframställning. Det är 
därför angeläget att hushålla med jordbruksmark och 
inte försvåra för framtida odlingsmöjligheter. Jord-
brukslandskapet har också estetiska kvaliteter med 
vidsträckta landskapsvyer som är vackra och bidrar 
till attraktivitet i staden. Den långa stadsgränsen i 
Kristianstad gör att många har nära till jordbruks-
landskapet och erbjuds utblickar i sin närmiljö.

Planförslaget tar ungefär samma areal jordbruk-
smark i anspråk som FÖP 2009 har kvar (2020) men 
genom högre exploatering ges en bättre hushållning 
med marken.

Uppföljning
Strategin kan vara utmanande att följa upp men 
möjliga parametrar att använda är längden på stadens 
”gröna kajer” och buffertzoner där stad och land möts 
på ett kvalitativt sätt samt andelen jordbruksmark.



63

Karta 9. Bullerkartering

PLANFÖRSLAG | STRATEGIER ÄNDRING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR KRISTIANSTAD STAD 2021

14. Minska riskerna

En viktig aspekt att beakta i den fysiska 
planeringen är negativ miljöpåverkan 
på människor och natur. Det kan gälla 

buller, förorenad mark, utsläpp från byggnader, verk-
samheter och trafik, radon och andra skadliga ämnen 
i exempelvis mark och byggnadskonstruktioner. För 
att minska miljöriskerna krävs åtgärder på flera olika 
sätt, tillexempel genom inventering, lokalisering eller 
utformning.

Strategin strävar efter att nå stadsbyggnadsmålen 
Stad för alla och Grönblå stad samt bidrar till att nå 
utmaningarna ”Socialt välbefinnande”, ”Samhällseko-
nomi” och ”Resande och transporter”.

Strategi
Att förebygga och minska miljöriskerna och åtgärda 
negativ påverkan inom staden.

Riktlinjer
• Bullernivån i bostadsområdena ska ge möjlighet 

för återhämtning och stressminskning.
• Bullernivån bör inte vara högre än 45 dBA, ströv-

områden, parker, lekplatser, eller där invånarna 
behöver avkoppling och återhämtning. 

• Bullernivån är särskilt viktig att hålla nere på 
skol- och förskolgårdar.

• Områden med känsliga funktioner ska inte vara 
förorenade i en omfattning som innebär risk för 
människors hälsa.

• De transportalternativ som har minst negativ 
påverkan på luftkvaliteten ska gynnas vid fysisk 
planering. 

• Miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppnås 
inom planområdet 

Buller
Buller påverkar människors hälsa negativt. Därför är 
det viktigt att säkerställa att områden som är tänkta 
för avkoppling och återhämtning inte utsätts för högt 
omgivningsbuller. Särskilt viktigt är detta i befintliga 
och framtida bostadsområden. Här spelar utform-
ningen av byggnader och kvarter stor roll. Förtätning i 
befintlig bebyggelse riskerar också att öka bullerstör-
ning för de boende. Det finns dessutom få tillgängliga 
grönområden, parker och lekplatser inom planom-
rådet för Kristianstad som har en ekvivalent buller-
nivå under 45dBA (vilket utgår från Naturvårdverkets 
rekommendationer kring stadsnära grönområden 
och parker, rapport 5442). Detta medför att de platser 
som uppfyller kraven är extra viktiga att värna så den 
ekvivalenta bullernivån inte överskrids. I de grön-
områden, parker och lekplatser som inte uppfyller 
riktvärdena ska det vid en utveckling eller upprust-
ning ingå att undersöka om det är möjligt att utföra 
bulleråtgärder för att förbättra den ekvivalenta bul-

lernivån. Barn spenderar en betydande del av sin tid 
ute på skol- och förskolegårdar och utemiljön behöver 
kunna fungera både för samspel, lek och avkopp-
ling. Utemiljöns utformning, innehåll och bullernivå 
spelar en stor roll i barns förmåga att utvecklas. Det 
är därför viktigt att bullernivåerna från angränsande 
trafik hålls så begränsade som möjligt. 

Boverkets rekommendationer och allmänna råd 
(FRI- BFS 2015:1) kring bullernivå på förskole- och 
skolgårdar som beskrivs i riktlinje 2 är ett viktigt 
verktyg att arbeta med när det kommer till buller. 
Om den ekvivalenta bullernivån inte kan hållas under 
50 dBA (Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per 
maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då 
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skolgården nyttjas) på de områden av skolgården som 
är planerad för lek, vila och pedagogisk verksamhet, 
så ska alternativ utformning eller annan lokalisering 
undersökas.  På nya skol- och förskolegårdar som är 
exponerade för buller från angränsande trafik bör 
den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, (räknat som års-
medeldygn), underskridas på de delar av gården som 
är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
Vidare bör bullernivån momentant inte överskrida 70 
dBA på dessa ytor. 

Markföroreningar
För att säkerställa att områden med känslig mar-
kanvändning (se ordlista), som förskola, skola 
eller omsorgsboenden inte är förorenade så att det 
innebär risk för människors hälsa är det viktigt att 
de rutiner som tagits fram, ”Markundersökning inför 
byggnation av skolor och förskolor” följs. Det är 
också viktigt att det tas fram en rutin för miljöteknisk 
markundersökning inför byggnation av bostäder och 
annan känslig markanvändning (avser både plan- 
och bygglovsärenden).

Luftföroreningar och partiklar
Luftföroreningarna inom planområdet för stadens 
gränser bildas i huvudsak utanför landets gränser. 
Men lokal vedeldning och trafik har betydelse för 
luftkvalitén. I vissa delar av planområdet för Kristi-
anstad ligger partikelhalterna i riskzonen att över-

skrida det nedre tröskelvärdet om förtätning sker på 
båda sidor om en högt trafikerad väg. Förtätningen 
av den centrala staden innebär att fler invånare har 
nära till mer, men om inte satsningar görs på främst 
gång, cykel och kollektivtrafik riskerar förtätningen 
också att medföra ökade luftföroreningar och högre 
partikelhalter. Det är viktigt att miljökvalitetsnor-
merna för luft följs upp, och därmed partikelhalten 
i luften för att säkerställa att förtätning av centrala 
staden hanteras gemensamt med satsningar på cykel 
och kollektivtrafik och inte medför negativa konse-
kvenser för luftkvaliteten. 

Vatten
För att hålla god ekologisk status på vattendragen 
inom planområdet är det viktigt att det finns öppna 
dagvattenytor i staden som kan hjälpa till att rena 
vatten. Dessutom är det viktigt att Miljökvalitetsnor-
merna (MKN) för vatten följs upp för att säkerställa 
att kvaliteten på vattnet inte försämras. Där det 
är möjligt bör raingardens (regnträdgårdar) eller 
liknande användas både för att tillföra vattenrening, 
grönska samt viss möjlighet att fördröja vatten på 
plats.

Uppföljning
Riskaspekter som kan följas upp är bland annat 
buller och luftföroreningar genom simumeringar och 
direkta mätningar på strategiska platser.
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15. Visa hänsyn till 
 riksintressen

Riksintressena är en stor tillgång för 
planområdet för Kristianstad stad och 

bidrar till att stärka staden såväl som kommunen. 
Riksintressena är en del av stadens attraktivitet, de 
är viktiga för besöksnäringen, gynnar rekreation och 
biologisk mångfald samt säkerställer viktiga sam-
hällsfunktioner. 

Strategin bidrar till att nå alla stadsbyggnadsmålen: 
”Stad för alla”, ”Attraktiv stad” och ”Grönblå stad”. 
Strategin syftar till att möta utmaningarna som 
handlar om ”Socialt välbefinnande”, ”Resande och 
transporter” och ”Ekosystemtjänster”.

Strategi
Kommunen ska visa hänsyn till riksintressena och om 
möjligt stärka dessa genom förbättrande åtgärder. 

Riktlinjer
• De aktiviteter som kommunen har rådighet över 

får inte innebära påtagligt skada på riksintres-
sena.

• Ändrad markanvändning ska om möjligt stärka 
riksintresset genom sin utformning, funktion, 
placering och storlek.

Kulturmiljö
Inom riksintresse kulturmiljö ska nybyggnation ske 
med stor hänsyn till riksintressets värden. Flera för-
tätningsförslag i planen befinner sig inom riksin-
tresset kulturmiljövård i den centrala staden, bland 
annat Södra kasern, Bastionen och Barbacka. I dessa 
områden ska extra stor hänsyn tas till de utpekade 
värdena i riksintresset, läs texten kring riksintresset 
i planförutsättningarna. 

Exempel på viktiga värden i riksintresset är bebyg-
gelsestrukturen, som följer en viss höjd, stil och 
placering i kvartersstaden, stadens form och med den 
gatustrukturen och långa siktlinjerna genom staden. 
Signaturbyggnader, som exempelvis Heliga Trefaldig-
hets kyrka och bevarade befästningsanläggningar och 
tidigare militära byggnader.

Exempel på centrala värden av det gröna kulturarvet 
i staden är de trädkantade boulevarderna, Tivoli-
parken och kanalerna. Det är också viktigt att de 
gröna kulturarvet fortsatt utgör offentliga platser för 
allmänheten.  

Hänsyn ska tas till befintligt riksintresses värden, 
som finns beskrivet under planförutsättningar riksin-
tresse, vid eventuell exploatering. 

Naturvård
Inom riksintresset naturvård ska hänsyn tas till rik-
sintressets värden. Natura 2000 räknas som ett rik-
sintresse och ska hanteras på samma sätt (4 kapitlet 
1 och 8 §§ MB). Risk för skada på riksintresset finns 
i utvecklingsområdena vid Näsbyfält och längs 
Helgeåns lopp genom centrala staden och vid utbygg-
nadsområdena söder om Helgedal till Åsumtorp och 
åtgärder för att minska dessa beskrivs under respek-
tive område. Härlövs backar och ängar bidrar till att 
utveckla samt kompensera ekosystemen inom riksin-
tresset för naturvård.

Planförslaget pekar ut en buffertzon i form av grö-
nområde mellan området utpekat för stadsbygd 
på Näsbyfält och riksintresset. I buffertzonen ska 
ingen permanent bebyggelse uppföras och de gröna 
värdena ska stärkas. Detta kan till exempel ske genom 
att ekosystem eller rekreativa värden stärks. Buffert-
zonen föreslås vara minst 100 meter bred mellan rik-
sintresset och stadsbygd för att minska den visuella 
påverkan. 

Vid Helge åns lopp genom staden finns det flera olika 
intressen som möts och här behöver flera avvägningar 
göras för att riksintresset inte ska skadas samtidigt 
som samhällsviktiga funktioner måste säkras och en 
utveckling av staden efterfrågas.  
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Den utpekade stadsbygden söder om Helgedal ligger 
intill riksintresset för naturvård. Här bedöms värdena 
i riksintresset inte ta skada och ny bebyggelse ska 
också utformas med hänsyn till riksintresset. Det 
finns även ett grönområde utpekat i riksintresset vid 
Helgedal. Här är tanken att området genom att till-
gängliggöras och utvecklas också kan stärka riksin-
tresset friluftsliv och Naturvård

Planförslaget föreslår åtgärder att i Stordiket, som är 
utpekat som nytt grönområde i planförslaget, anlägga 
sedimenteringsdammar som på sikt kan förbättra 
vattenkvaliteten i riksintresset genom att rena vattnet 
från partiklar innan det når strandängarna. Fortsatt 
slåtter och bete på fuktängarna är viktigt för att 
bevara riksintresset och dess värden. 
  

Friluftsliv
Inom riksintresset friluftsliv ska stor hänsyn tas till 
riksintressets värden. För att värdena ska bestå är det 
viktigt att naturvärdena besvaras och att de områden 
som är avsatta som naturreservat förvaltas enligt sköt-
selplanen. Potential finns att utöka tillgängligheten 
till riksintresset genom bättre möjligheter att ta sig 
dit med kollektivtrafik och bygga ut cykelnätet inom 
området. Planen föreslår ökad tillgänglighet genom 
nya utpekade gång- och cykelvägar vid Hedentorp, 
Ekenabben och Näsbyfältet. Genom att utveckla grö-
nområdet vid Näsby och göra det mer tillgängligt och 
attraktivt, till exempel med fågeltorn, grillplatser och 
promenadstråk, kan området utvecklas och samtidigt 
stärka olika ekosystem (genom kompensationsåt-
gärder från andra projekt).

Det finns stadsbygd utpekad i direkt anslutning till 
riksintresset för friluftsliv. För att stadsbygden inte 
ska ha negativ påverkan på riksintresset är det viktigt 
att ny exploatering planeras så att tillgängligheten till 
riksintresset för allmänheten inte försämras. Det är 
också viktigt att ny stadsbygd bidrar till ett positivt 
visuellt inlägg. 

Där åtgärder har pekats ut som förbättrar tillgänglig-
heten till riksintresset för friluftsliv, anses vinsterna 
med ökad tillgänglighet överväga riskerna med ett ev. 
ökat slitage på naturmarken och/eller ökad störning 

för fågellivet. Exempel på den typen av åtgärder kan 
vara nya stigar eller fler rastplatser utmed befint-
liga stråk, alternativt skapa fler angöringsplatser 
längsmed Helgeå m.m.
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Infrastruktur
Stor hänsyn ska tas vid byggnation i områden som 
ligger nära ett riksintresse och buffertzon ska finnas 
mot vägar och järnvägar. I planförslaget finns ett väg- 
och järnvägsreservat utpekat för Kristianstad C för att 
lämna utrymme på båda sidor om Kristianstad C för 
en framtida utbyggnad av järnvägen med ytterligare 
spår, perrong och en övergång för att nå perrongerna 
på ett enkelt sätt från båda sidor. 

Väg 19 föreslås få en ny sträckning i planförslaget, 
vilken sträckning det blir är under utredning. I och 
med att väg 19, som är av riksintresse, flyttas så 
kommer även riksintresset förändras i samband med 
detta.

I anslutning till ny trafikplats för E22, söder om Vä 
finns ett verksamhetsområde utpekat. För att inte rik-
sintresset ska påverkas negativt så har 50 meter buf-
fertzon valts som avgränsning mot E22. 

Uppföljning
Detta är en ganska svår strategi att följa upp då 
det främst handlar om bedömningar som myndig-
heter gör. En möjlighet skulle vara att mäta antalet 
anmärkningar från Länsstyrelsen där riksintressen är 
orsaken.
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2.6 Scenarier

Under arbetet med utvecklingsstrategi för staden 
Kristianstad användes tre olika scenarier för att 
diskutera olika utvecklingsalternativ och priorite-
ringar. Kommunstyrelsens arbetsutskott genomförde 
bland annat en workshop den 19 mars 2018 där sce-
narierna diskuterades och utvärderades.

De tre scenarierna är Centralisering, Decentralisering 
och Bilorienterat. Dagens Kristianstad är en blandning 
av dessa tre scenarier och genom att renodla dessa 
blir det tydligare vilka för och nackdelar de har och 
hur de ska prioriteras i olika delar av staden. Förut-
sättningen för de olika scenarierna var:

1. Centralisering
Stadens kärna förtätas för att stärka handel och 
kultur, restauranger och kaféer. Detta innebär att 
husen blir högre och att många funktioner måste 
samverka på små ytor. En följd av centralisering skulle 
kunna vara att Högskolan flyttar in i centrum för att 
bidra till stadens liv och offentliga platser blir viktiga 
mötesplatser för människorna i staden. Kristianstad 
stärks som ett regionalt centrum lätt att nå med tåg 
och buss. Nyligen genomförda satsningar på centrali-
seringsscenariet är Gallerian, Rådhus Skåne och rese-
centrum vid stationen.

2. Decentralisering
Stadens olika stadsdelar stärks med stadsdelscen-
trum där det finns handel, service, kultur, näringsliv 
och rekreation. Stadsdelscentrum kommer närmare 
människor och fler har viktiga funktioner och mötes-
platser inom gång- och cykelavstånd. Noder skapas 
för kollektivtrafiken där det är lätt att byta mellan 
trafikslagen. Möjligheten att nå parker och naturom-
råden är stor då det sällan är långt till dessa. Närhet 
och hållbarhet är viktiga ledord för scenariet. Nyligen 
genomförda satsningar på decentraliseringsscena-
riet är flytten av badet till Näsby, ombyggnaden av Vä 
centrum och planerna på omvandling av Sommarlust.

3. Bilorienterat
Staden växer där tillgängligheten för biltrafik är god. 
Handeln och verksamheter vill exponera sig mot 
de viktiga trafikstråken. Det finns gott om parke-
ringsplatser och vägar för fordonstrafik. Bostäder 
etableras i attraktiva lägen dit goda vägförbindelser 
skapas. Marknaden styr utvecklingen med lite 
inblandning från kommun och myndigheter. Nyligen 
genomförda satsningar på framkomlighetsscenariet 
är C4 shopping i Hammar, detaljhandel på Härlöv och 
Ängamöllans industriområde.

Sammanfattning av diskussionerna

Centralisering fördelar
Scenariet skapar närhet mellan människor och 
underlättar för möten, integration och gemenskap 
mellan generationer. Det blir ökad trygghet i en stads-
miljö där många människor rör sig. En gåvänlig stad 
kan utvecklas med tydliga sociala sammanhang och 
identitet utvecklas i det egna kvarteret . Möten mellan 
människor gör att nya idéer föds, folk samarbetar, 
skapar ett brett utbud vilket attraherar näringslivet 
till området. Ett stort utbud i centrum lockar turister 
och invånare. Möjligheten ökar att bättre nyttja redan 
befintlig infrastruktur och det ges större möjlighet till 
omvandling av befintligt fastighetsbestånd. Centrum 
blir levande under en större del av dygnet och året. 
Goda förutsättningar för byggnader med hög kvalitet 
och lång livslängd. Bostäder på dagligvarubutiker 
ger god tillgänglighet för personer med begränsad 
mobilitet. Möjlighet till mer dynamisk arbetsmarknad 
gynnar besöksnäringen. Scenariet skapar god hus-
hållning med mark och naturresurser och ger minskat 
transportbehov.

Centralisering nackdelar
Täthet medför problem att möta ytbehov för skola, 
förskola och grönområden. Närhet mellan människor 
kan medföra konflikter och storstaden medför risk 
för anonymitet. Det är svårt att lösa parkeringsbehov 
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i en tät stad och centraliseringen kan medföra höga 
boendekostnader vilket exkluderar inkomstsvaga 
grupper. Det blir svårt att komma in med tunga trans-
porter i centrum. När marken blir dyrare ökar risken 
att fler gamla byggnader kommer att rivas för att 
kunna förtäta. Ökad täthet medför ökad risk för buller 
och svårigheter att klara dagvattenfrågor.

Decentralisering fördelar
Scenariot gynnar barnfamiljer då det är lätt att till-
godose lekytor och önskan att äga en egen tomt 
eller villa. Stadsdelscentra ligger nära alla och ger 
underlag för handel, service och mötesplatser. För-
tätning i stadsdelarna gör det lättare att stanna kvar i 
sin stadsdel när man behöver byta bostad. Skolor och 
förskolor har lättare att möte ytbehov av friyta för lek 
och det finns god tillgång till rekreation i närheten av 
bostaden. Bostäder tillkommer i efterfrågade lägen. 
Med jämnare fördelning av markpriser är det lättare 
för små företag att etablera sig och växa. Decentrali-
sering gynnar kollektivtrafik och GC-trafik. Det blir 
lättare att hantera dagvattenfrågor. Staden blir mer 
resilient (tålig mot förändringar). Naturvärden kan 
bevaras i större utsträckning.

Decentralisering nackdelar
Det finns större risk för segregation när man inte 
behöver lämna stadsdelen så ofta och risk för att de 
som kan välja bosätter sig nära ”likasinnade”.  Besök-

snäringens attraktivitet skulle riskera att minska vid 
mindre utbud av handel och service i centrum. Infra-
strukturen blir något dyrare än vid centralisering. 
Svårare att konkurrera med E-handel än i ett mer 
upplevelserikt centrum. Underlaget i varje stadsdel är 
för litet för viss service. Decentralisering kommer att 
ta mer jordbruksmark i anspråk än centralisering.

Bilorienterat fördelar
Det är bekvämt för personer med tillgång till bil. 
Barnfamiljer kan bosätta sig i villa och ta bilen dit 
de vill. Goda förutsättningar för traditionell tillväxt. 
Handel samlas på en plats i externa shoppingcentra 
där många olika affärer kan nås. Det blir lätt att nå 
rekreationsområden utanför staden.

Bilorienterat nackdelar
Personer utan tillgång till bil missgynnas.  Färre 
mötesplatser skapas i offentlig miljö där kommer-
siella ytor för handel och verksamheter blir mötes-
platser istället. Glesa och segregerade bostadsom-
råden skapas. Det är en utmaning att göra stora 
externhandelsbyggnader och parkeringsytor till 
inbjudande miljöer. Standarden på byggnader blir ofta 
sämre. Försvårar konkurrens med E-handeln. Mycket 
hårdgjord yta medför problem med markavvattning. 
Mycket stora ytor jordbruksmark tas i anspråk. Biltra-
fiken medför utsläpp av bl.a. partiklar, buller,  risk för 
olyckor och ökad otrygghet.

Slutsats
Staden Kristianstad består redan idag av alla tre sce-
narierna som översiktsplanen måste förhålla sig till. 
Utifrån de tre målen för ändringen av översiktsplanen 
för staden Kristianstad är det svårare att förena dessa 
med ett bilorienterat scenario än de både andra. 
För vissa stadsdelar sammanfaller stadsdelscen-
trum med god tillgänglighet med bil, t ex i Vä, Västra 
staden och Hammar. För tyngre industri är det inte 
lämpligt att placera denna centralt eller i anslutning 
till stadsdelscentrum eller bostäder och tillgänglighet 
med fordon som inte behöver passera bostäder är 
önskvärt. I övrigt är en kombination av scenarierna 
central isering 
och decentrali-
sering de som 
bäst når hållbar-
hetsmålen.
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2.7 Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstrategikartan bygger på de Mål, strate-
gier och riktlinjer som har tagits fram till ändringen 
av översiktsplanen för staden Kristianstad samt den 
diskussion som förts om scenarierna. Utvecklings-
strategikartan ska visa hur den planerade utveck-
lingen av staden ser ut i grova drag. Här visas kärnor 
som kommunen särskilt vill satsa på samt viktiga 
stråk som knyter ihop staden. Kategorierna utgår från 
Boverkets förslag till ÖP-modell, men skiljer sig i vissa 
fall från deras formulering.

Kärnor
Kärnorna i staden utgår ifrån befintliga strategiskt 
placerade mångfunktionella områden som är viktiga 
för staden. Även potentiella kärnor som det finns 
behov av att stärka/utveckla är utpekade i kartan. 
Tanken kring kärnorna utgår ifrån att stärka åtta av de 
nio delområdena som staden är indelad i. I vissa del-
områden finns det redan en stark kärna, där kärnan 
i centrum är den starkaste. I andra områden saknas 
det en kärna, som i delområde G (Norra Åsum). Där 
symboliserar kärnan en vilja att skapa ett mångfunk-
tionellt område med högre täthet.

Stadsutvecklingsstråk
Utvecklingsstråken är stråk där åtgärder som främjar 
en sammanhängande stadsbyggnadsstruktur är 
lämpliga. Exempel kan vara bebyggelseutveckling, 

åtgärder i vägnätet eller utveckling av mindre servi-
cepunkter. Även utformningen av den gröna miljön i 
anslutning till utvecklingsstråken kan vara en aktuell 
att arbeta med.

Gröna och blå stråk
Gröna och blå stråk är partier av grönska och vatten 
som knyter ihop värdefulla natur- och rekreations-
områden i planområdet och som är viktiga att bevara 
och utveckla. Genom att utveckla de gröna värdena 
längs med stråken kan de få en ännu större betydelse 
för såväl rekreation och naturupplevelser som för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
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Karta 11. Utvecklingsstrategi för Ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad

Hammar

Vä

Näsby södra

Gamlegården

Härlöv

Åsumtorp

Sommarlust

Centrum

Vilan
Söder
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2.8 Markanvändningskarta med begreppsförklaring

I markanvändningskartan visas vad kommunen anser 
att marken är bäst lämpad till. Kategorierna utgår 
från boverkets förslag till ÖP-modellen, men skiljer 
sig i vissa fall från deras kategorier och några har till-
kommit för att förtydliga Kristianstads behov. 

Alla kategorier som ligger under planförslaget, 
Nybyggnation-/Förtätning utgår från hur området 
används när planen antas (Detta kan skilja sig från 
gällande detaljplan/-er i området och vara mer till-
låtande eller begränsande) och en vilja att utveckla 
området i en annan riktning i enlighet med angiven 
markanvändning i plankartan för ÄÖP. 

Alla kategorier som är pågående markanvändning, 
utgår från hur området används när planen antas 
(Detta kan skilja sig från gällande detaljplan/-er i 
området och vara mer tillåtande eller begränsande) 
och en fortsatt vilja att utveckla området i den rikt-
ningen. I de här områdena  kan mindre förändringar 
och förtätningar i enlighet med kategorins beskriv-
ning vara möjliga att genomföra.

Stadsbygd 
Ett område som i huvudsak används för bostäder men 
där kontor, handel, service, utbildning eller annan 
funktion som är förenlig med bostäder också kan 
förekomma. Trafik- och parkeringsytor, parker, fri-

tidsanläggningar och annan allmänplatsmark som 
behövs för stadsbygdens funktioner och kvalitet ingår 
också. Syftet med kategorin stadsbygd är att stimulera 
större blandning av olika typer av bebyggelse i 
staden. Inom de större områdena med stadsbygd är 
yta reserverat för skolor, förskolor, kultur- fritids- 
och idrottsanläggningar. Inom stadsbygd behöver 
dessutom minst 30 % av ytan avsättas för allmän-
platsmark. I det inkluderas dagvattenhantering, 
trafikinfrastruktur och ytor för mindre parker, men 
avser ej stadsdelspark. Det totala antalet bostäder i 
planområdet är uträknat med hänsyn till dessa ytor.

Handel 
Ett område som i huvudsak utgörs av dagligva-
ruhandel och sällanköpshandel. Mindre inslag av 
kontor, service, lättare verksamheter och bostäder 
kan också rymmas i kategorin. Förtätning av handel 
innebär att den befintliga strukturen föreslås förtätas 
på höjden eller inom befintliga hårdgjorda ytor. 

Lättare verksamhet 
Ett område som är klassificerat för lättare verksam-
heter utgörs i huvudsak av service och verksamheter 
som inte är direkt störande eller miljöbelastande 
och kan ligga i anslutning till bostäder. Förtätning 
kan också ske med sällanköpshandel, kontor och 
eventlokaler. 

Industri 
Ett område för industri utgörs av verksamheter som 
inte bör ligga intill bostäder. Kategorin utgörs till 
största delen av tillverkningsindustri men kan även 
innehålla andra sorters industri och materialåter-
vinning. Detta kan innebära att verksamheterna är 
störande, har stor miljöpåverkande, är ytkrävande 
och/eller genererar tung eller stor mängd trafik. 

Grönområde 
Parker, naturmark och rekreationsområden klassas 
som grönområde. Grönområdena är ofta mångfunk-
tionella och tillhandahåller flera ekosystemtjänster 
som till exempel dagvattenhantering. Ny grönstruktur 
markerar större landområden som behöver utvecklas 
med rekreativa-, kulturella-, biologiska och estetiska 
värden eller andra ekosystemtjänster. Inom grönom-
rådena kan även fritids- och idrottsaktiviteter som 
inte har behov av större byggnader som exempelvis 
motionsspår, bollplaner, fågeltorn och cykelvägar 
finnas. Grönområden kan också vara lämpliga för 
olika tillfälliga evenemang som tävlingar, konserter 
etc.

Grönstråk
I samband med utbyggnaden av bebyggelsen med 
stadsbygd, handel, verksamhetsområden och industri 
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finns behov av att stärka vissa övergripande grönstråk 
inom planområdet, vilka har markerats i kartan. 
Grönstråken i staden är huvudsakligen för att under-
lätta rekreation men bör även utformas för att gynna 
ekosystemtjänster och viktiga ekologiska landskaps-
samband.

Vatten 
Alla större vattendrag och öppna vattenytor klassas 
som vatten. Vattenområdena kan användas för 
båttransporter, fiske, bad och besöksverksamhet. 
Eventuell byggnation och rekreativ verksamhet ska 
ske med stor hänsyn till vattenområdenas höga natur-
värden.

Jordbrukslandskap
Områden som ytmässigt främst används för areella 
näringar (odling eller betesmark) och andra lands-
bygdsanknutna verksamheter. Där finns också viss 
bostadsbebyggelse och obrukad mark(impediment). 
Fritidshusgrupper och mindre bybildningar kan 
redovisas som del av landsbygden. Viss komplette-
rande bebyggelse kan ske i anslutning till befintlig 
bebyggelse.

Reserverad mark för väg och järnväg
Flera framtida sträckningar och behov av ytor för väg- 
och järnvägsverksamhet har markerats i markanvänd-

ningskartan. Markanvändningen får inte förändras 
så att framtida utveckling av trafikinfrastrukturen 
försvåras. Exakt vägsträckning och järnvägsområden 
behöver preciseras i framtida utredningar.

Gång- och cykelvägar
Viktiga nya gång- och cykelvägar som planeras att 
utvecklas under planperioden är markerade i mar-
kanvändningskartan. Flertalet följer befintliga vägar 
men lokaliseringen är inte exakt. 

Reservat för vallar
Stadens skyddsvallar är en förutsättning för stadens 
utveckling och behöver utvecklas och kompletteras 
under planperioden. Markreservat för vallarna har i 
kartan markerats i grova drag. Reservatet innebär att 
inga åtgärder som kan försvåra en framtida utveck-
ling av vallarna ska ske inom eller i anslutning till 
markerade områden.
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Karta 12. Planförslaget för Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad
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2.9 Ställningstaganden i planförslaget

En hel del ställningstaganden har gjorts i de strategier 
och riktlinjer som presenterades i kapitel 2.5 men för 
att förtydliga de formella frågeställningar som PBL 
tar upp ges här ställningstaganden till hur kommunen 
förhåller sig till dessa frågor.

Allmänna intressen enligt PBL
Plan- och bygglagen  föreskriver att kommunerna 
särskilt ska ta hänsyn till de allmänna intressena 
vid planläggning och lovgivning. Allmänna intressen 
är bland annat natur- och kulturaspekter, utform-
ningen av bebyggelse, sociala aspekter, hushållning 
med naturresurser, god ekonomisk tillväxt, bostads-
byggande och utveckling av bostadsbeståndet samt 
bestämmelser i Miljöbalken (MB). Allmänna intressen 
ska få företräde framför enskilda intressen. De 
enskilda intressena är inte specificerade i lagen utan 
de uppkommer först när någon enskild blir berörd 
av kommunens planläggning eller lovbeslut. Ofta kan 
allmänna och enskilda intressen sammanfalla eller 
sammanjämkas på ett tillfredsställande sätt.

I 2 kap 2 § PBL framgår att ”Planläggning och prövning 
i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna 
lag ska syfta till att mark- och vattenområden används 
för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och 
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som 
från allmän synpunkt medför en god hushållning.” 

Översiktsplanen ska visa kommunens syn på risken 
för skador på den byggda miljön som kan följa av 
översvämning, ras, skred och erosion som är klimat-
relaterade samt på hur sådana risker kan minska eller 
upphöra. I redovisningen ska riksintressen enligt 
3 och 4 kap MB anges särskilt. Inom planområdet 
bedöms det inte finnas några områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen enligt 7 kap 18 § 
MB. 

Ställningstagande:
• Kommunen preciserar hur allmänna intressen 

beaktas i varje enskilt fall i beskrivningen av res-
pektive planområde i kapitel 3 delområden.

Nationella och regionala mål
Relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program av betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen ska redovisas i översiktsplanen. Under 
planförutsättningar redovisas de viktigaste interna-
tionella, nationella, regionala samt kommunala målen 
och planen tar stor hänsyn till dessa mål särskilt när 
det gäller hållbarhetsaspekterna. 
Det regionala och kommunala målet att Kristianstad 
tillsammans med Hässleholm ska vara en tillväxt-
motor i Skåne motiverar en hög ambition när det 
gäller planberedskap för bostäder, företag, utbildning 
och olika former av service.

Ställningstagande:
• Planens stadsbyggnadsmål har baserats på de 

globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 men 
också på regionala mål som i Det öppna Skåne 
2030 och den lokala Vision 2030.

• Tillväxtmotorn Kristianstad – Hässleholm har 
en viktig roll att fylla för att driva utvecklingen 
och generera innovation och attraktionskraft till 
Skåne Nordost och Skåne och södra Sverige.
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Hushållning med naturresurser
Enligt Miljöbalken (MB) 3 kap 4 § är jord- och 
skogsbruk av nationell betydelse. ”Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte 
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfreds-
ställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.” I 
översiktsplanen för Kristianstad stad har ambitionen 
varit att minimera andelen av jordbruksmark och vär-
defulla naturområden som tas i anspråk. Det är svårt 
att undvika att exploatera jordbruksmark eftersom 
Kristianstad är en av de större städerna i nordöstra 
Skåne och idag är helt inringad av jordbruksmark 
eller skyddad natur och vatten. Genom att förtäta 
befintlig tätort och att bygga tätare på oexploaterad 
mark som tas i anspråk, har ambitionerna varit att 
minska mängden nyexploaterad jordbruksmark. 

För att nå befolkningsprognosen och uppfylla rikt-
linjerna för bostadsförsörjningen, samt det regionala 
målet att Kristianstad ska vara en tillväxtmotor till-
sammans med Hässleholm, har jordbruksmark före-
slagits när andra lämpliga områden har saknats. Till 
exempel har planförslaget valt att undvika att förtäta 
eller bygga nytt i områden som riskerar att över-
svämmas, med stora materiella skador som följd. 
Dessutom har de allmänna intressena kring riksin-
tressen och Natura 2000-områden prioriterats att 

skyddas från större ingrepp. 

Ställningstagande:
• Förtätningsprojekt prioriteras på tidigare ian-

språktagen mark för stadsbygd.
• Kristianstad ska vara en tillväxtmotor i Skåne 

tillsammans med Hässleholm vilket motiverar en 
hög befolkningstillväxt.

• Översvämningsriskerna gör att det är svårt att 
undvika att bebygga åkermark och samtidigt 
klara åtagandet för bostadsförsörjning.

• De utbyggnadsområden som föreslås genomförs 
med hög täthet på strategiska lägen för minskad 
klimatpåverkan och inanspråktagande av jord-
bruksmark. 

• Infrastrukturen ska vara strukturbildande för 
bebyggelsestrukturen.

Riksintressen enligt MB 3. kap. 6 §   
Natur, kulturmiljö, friluftsliv, infrastruktur, totalför-
svar och luftfart

I enlighet med PBL ska planen redovisa hur olika rik-
sintressen säkerställs, särskilt riksintressen enligt 3:e 
och 4:e kapitlet i MB. Planen visar i strategi 15 hur 
olika riksintressen ska säkerställas och utvecklas och 
här kommenteras främst mark- och vattenanvänd-
ningskartans avvägningar.

”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt 
som har betydelse från allmän synpunkt på grund 
av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i 
närheten av tätorter skall särskilt beaktas.” (MB 3 kap 
6 §. )

I Ändringen av Översiktsplanen för Kristianstad stad 
har värdena hos riksintressena inom planområdet 
i största möjliga mån beaktats. Kulturmiljövårdens 
riksintresse riskerar att påverkas negativt inom den 
centrala staden om förtätnings- och omvandlingspro-
jekten inte utförs på ett hänsynsfullt sätt. Samtidigt 
kan komplettering av kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader och nya inslag i kulturmiljöer skapa förut-
sättningar för en långsiktig användning och förvalt-
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ning av dessa värden. Detsamma gäller utvecklingen 
av grönstrukturen som underlättas ekonomiskt av 
samverkan med exploateringsprojekt. Riksintresset 
för friluftslivet stärks genom de förslag till utveckling 
av grönstrukturen som föreslås. Vid Näsby fält har en 
buffertzon på 100 meter skapats mellan riksintresset 
samt Natura 2000-området och den föreslagna 
bebyggelsen för att minska den visuella påverkan. 
Utbyggnadsområden och vägprojekt möter gränserna 
för riksintresset för naturvård men påverkan bedöms 
inte vara påtaglig och hänsyn till riksintresset ska tas 
vid fortsatt utveckling/projektering. Möjlighet att 
kompensera eventuell påverkan från bebyggelse och 
vägprojekt ska beaktas.    

Ställningstagande:
• Hänsyn till riksintressen enligt MB 3. kap. 6§ 

beskrivs i strategi 15 och redovisas mer utförligt 
under respektive delområde.

MB 3 kap 8 § Kommunikationer m.m.
”Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga 
för anläggningar för industriell produktion, energi-
produktion, energidistribution, kommunikationer, 
vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana 
anläggningar.” (MB 3 kap 8 §.) Inom planområdet 
är det främst riksintresset för kommunikationer för 
järnväg, väg och luftfart som är aktuellt.

I influensområdet för flyghinder beräknas inte de 
utpekade områdena för ny stadsbygd att påverka 
riksintresset. Det finns områden utpekade som 
skulle kunna påverka riksintresset för trafikinfra-
struktur negativt. För att detta ska undvikas ska 
ett av Trafikverket rekommenderat byggnadsfritt 
skyddsavstånd på 50 m hållas mot riksintresset väg. 
För att kunna utveckla riksintresset har vägreservat 
markerats i anslutning till riksväg 19 och Europaväg 
22 genom planområdet. Vid Kristianstads järnvägs-
station har ett markreservat för järnväg pekats ut, för 
att möjliggöra en framtida utveckling av riksintresset 
järnvägsstation och järnväg. Hela landets yta är sam-
rådsområde (riksintresse försvarsmakten) för objekt 
högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse-
tätort, och högre än 20 meter utanför tätort. 

Ställningstagande:
• Planen har reserverat ett byggnadsfritt avstånd 

till riksintresset väg på 50 meter.
• Planen har reserverat markreservat för framtida 

utbyggnad av viktiga anslutningar till riksintres-
santa vägar och spårområden.

• Alla ärenden avseende höga objekt enligt ovan 
måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

Avvägningar mellan oförenliga riksintressen
Inom planområdet är det främst mellan riksintres-
sena naturvård, kulturmiljövård samt friluftsliv och 
kommunikationer det kan uppträda oförenliga avväg-
ningar. Även mellan naturvårdens intressen och fri-
luftslivet kan det finnas svårigheter att förena inten-
tioner då det rör sig om störningskänsliga miljöer. 
Dessa konflikter bedöms kunna hanteras genom att 
styra friluftslivet till platser där de gör minst negativ 
påverkan på naturvärdena. 

Om det finns risk att värden inom riksintressena 
påverkas negativt ska balanseringsprincipen (se 
ordlista) användas för att tillgodose alla riksintressen. 
Vid förtätningen inom riksintresset för kulturmiljö, 
har de områden som pekats ut bedömts vara möjliga 
att genomföra utan att riksintresset för kulturmiljö 
påverkas negativt, genom att beakta det som står 
beskrivet under planförutsättningarna. Om avsteg 
görs från riksintressets värdebeskrivning och det 
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finns risk att riksintresset påverkas negativt av för-
tätningen, ska det ses som en avvikelse mot ÄÖP och 
motiveras (om förtätningen inte är möjlig att utföra 
på annat sätt).

Ställningstagande:
• Balanseringsprincipen och skadelindringshie-

rarkin tillämpas då riksintressen för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv riskerar att 
påverkas till exempel av riksintresse för väg och 
järnväg.

• Befintliga riksintressen för natur- och kulturmiljö 
har företräde framför utveckling av riksintresset 
friluftsliv.

• Avsteg från riksintressets värdebeskrivning utgör 
en avvikelse mot ÄÖP för Kristianstads stad och 
måste motiveras.

Bostadsbyggande och utveckling av bostadsom-
råden
Utbyggnaden av bostäder är centralt i planen och 
bygger på riktlinjer för bostadsförsörjning som 
kommunen antagit 2016. Strategi 4 ”Bostadsbyg-
gande” utvecklar med riktlinjer hur planförslaget och 
mark- och vattenanvändningskartan ska ge förut-
sättningar för att uppnå målen. Översiktsplanen har 
dock begränsade möjligheter att reglera hur och när 
bostadsbyggandet genomförs utan det ska redovisas i 
Utbyggnadsstrategin och vidare vid markanvisning, i 

detaljplaner och bygglov. Inom begreppet pågående/
befintlig markanvändning ryms en utveckling av de 
befintliga bostadsområdena.

En utmaning för bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsområden är den komplexa situationen som 
finns inom området. En stor del av kommunens mark-
innehav efterfrågas av olika intressenter vilket skapar 
intressekonflikter. De geotekniska förutsättningarna 
är inom delar av planområdet kan medföra merkost-
nader vid exploateringen. 

Kristianstad stad har mycket speciella förutsättningar 
när det gäller risk för översvämningar. Skyddet av 
staden har högsta prioritet, och det är bra att planför-
slaget avsätter en buffertzon (inkluderande skydds-
vall, ledningsstråk och skötselväg och annat erforder-
ligt) för nuvarande och planerade vallar. Det är stora 
delar av stadens stadsbyggnadsområden (nybyggna-
tion och förtätningar) som ligger i anslutningen till 
Helge åns avrinningsområde och som påverkas av de 
skyddsvallar mot högvatten som behöver komma till 
stånd. 

För att säkra stadens möjlighet att utvecklas under 
hela planperioden är det viktigt att det inom plan-
kartan finns ytor utpekade i olika delar av planom-
rådet

Ställningstagande:
• Kristianstad stad har utmaningar genom sina 

geotekniska förutsättningar och risk för över-
svämning som gör det svårt att förutse exploate-
ringsekonomin för olika områden. 

• Översvämningsskydd för befintlig stadsbebyg-
gelse har högsta prioritet. Skyddets placering, 
omfattning och juridiska förutsättningar kommer 
att preciseras i samband med detaljplanelägg-
ning. 

• ÄÖP staden innebär en planberedskap på 80% 
av bostadsbehovet i kommunen under planperi-
oden.

Sociala förhållanden
Översiktsplanen påverkar de sociala förhållandena 
indirekt främst genom lokalisering av bebyggelse, 
vägar och grönstruktur men också genom hur fördel-
ningen av olika byggnadstyper och markanvändning 
sker. Dagens funktionsuppdelade stadsbebyggelse 
skapar sociala utmaningar och ambitionen att skapa 
en mer blandad, tät och mångfunktionell stadsbygd 
har som syfte att hantera dessa utmaningar. En 
utveckling av kategorierna i vatten- och markanvänd-
ningskartan från FÖP 2009, ger möjlighet att arbeta 
med mer blandade områden, förutom där det av 
miljöskäl är olämpligt att blanda. 

Ställningstagande:
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• Planen förordar en mer tät, blandad och mång-
funktionell stadsbygd för att förbättra de sociala 
förhållandena, särskilt i utsatta områden.

• I strategierna 4, 5, 6 och 7 utvecklas riktlinjer i 
detta arbete. Planens påverkan på hälsoaspekter 
tas upp i riktlinje 3.

Miljöaspekter
Översiktsplanen för Kristianstad stad påverkar en rad 
miljöaspekter som tas upp under planförutsättningar 
och i miljökonsekvensbeskrivningen. Dessutom 
behandlar flera strategier i planen miljöaspekterna, 
även om tyngdpunkten finns under strategierna 12 
och 14. Under strategi 12 hanteras frågor kring vat-
tenmiljöer, biologisk mångfald och gröna stråk. Under 
strategi 14 lyfts aspekter som buller, markförore-
ningar och luftföroreningar.

Miljökvalitetsnormer
PBL 2 kap 10 § anger ”vid planläggning och i andra 
ärenden enligt denna lag ska miljökvalitetsnormerna 
(MKN) i 5 kap. miljöbalken eller i föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 5 kap. miljöbalken följas.” Av 
översiktsplanen ska det framgå hur kommunen avser 
att följa gällande miljökvalitetsnormer och det ska 
tydliggöras om det finns risk att miljökvalitetsnormer 
överskrids eller inte. En nulägesbeskrivning av MKN 
luft, buller och vatten finns under planförutsättning-
arna. 

Ställningstagande:
• Samtliga MKN lyfts i strategi 14, under rubrikerna 

buller, vatten och luftföroreningar, där resultatet 
kring den framtida luft- och vattenkvaliteten 
hänger samman med flera andra strategier (5, 10 
och 12).

Riskhantering och klimatanpassning
Inom planområdet ligger områden med stadsbygd, 
handel och verksamheter som vid ett värsta scenario 
skulle kunna översvämmas. Detta är en utmaning 
som behöver planeras och hanteras strategiskt för 
att minska riskerna och för att inte stadens utveck-
ling ska stanna av eller påverkas negativt. Flera av 
områdena med föreslagen stadsbygd ligger idag lågt 
i landskapet och behöver antingen skyddas av en ny 
vall eller förbättrad befintlig vall innan en utveckling 
av området är möjlig. Detta gäller till exempel förtät-
ningarna på Barbacka och i delområdet Västra staden, 
men även det nya området som är utpekat söder om 
Helgedal. Reservat för framtida vallar har markerats 
på mark- och vattenanvändningskartan för att säker-
ställa skyddet av staden. De prioriterade vallarna 
bedöms enligt kommunens planering för utbygg-
naden av vallarna vara klara inom planperioden. 

Ställningstagande:
• Av hänsyn till riskbedömningar har nya bostäder 

och samhällsviktiga verksamheter inte förlagts 

där konsekvenserna av ett eventuellt vallbrott är 
omfattande och utgör risk för liv, hälsa och miljö. 

• Befintliga skyddsområde för vattentäkt kommer 
att behållas samtidigt som ett nytt skyddsområde 
skapas på Näsbyfältet (Läs Del B Planförutsätt-
ningar, Vattentjänster).

• Prioriterade vallsträckor kommer att säkerställas 
mot översvämning under planperioden. Utbygg-
nadstakt och vallhöjder för övriga sträckningar 
bör förhålla sig till de aktuella skyddsbehoven 
och måste kunna anpassas om nya, vetenskapligt 
grundade bedömningar görs. Att bygga en skydds-
vall många decennier innan skyddsbehovet 
uppstår medför också en risk för att materialet 
hinner försvagas och att vallen behöver byggas 
om vid den tid då skyddsbehovet faktiskt uppstår.

• Skyddsvallarnas bas bör anläggas och dimensi-
oneras för att klara en framtida påbyggnad med 
ytterligare 0,5 – 1 meter. Där de geotekniska för-
hållandena så medger kan basen dimensioneras 
för framtida påbyggnad med mer än en meter. 
Möjligheten till framtida höjning ska också tas i 
beaktande vid val av material och utformning av 
en vall.

• Dimensioneringen bygger på två kombinationer.
Den ena är +2,57 i havet och beräknat högsta 
flöde om 527 m3/s i Helge å. Den andra är +3,5 
meter i havet och ett framtida 20-års flöde om 
220 m3/s. Den av de två kombinationerna som 
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ger högst nivå vid respektive skyddsvall används 
som dimensionerande värde.

• Behovet av dagvattenhantering behöver analy-
seras och planeras vidare under genomförandet 
av ÄÖP Kristianstad stad.

Skyddade områden
Inom planområdet finns flera förordnanden enligt 
Miljöbalken avseende, naturreservat, natura 2000-
område, strandskydd och generellt biotopskydd. 

Invallningar påverkar den naturliga hydrologin och 
förhindrar naturliga översvämningar. Invallningar 
som begränsar naturliga översvämningsmarker 
kan därför påverka naturvärdena i dessa områden. 
Detta kan innebära att de låglänta strandområdena 
i Natura 2000-områdena Hammarsjön och Hammar-
sjöområdet samt i Riksintresseområdet Helgeåns 
nedre lopp riskerar att få en förändrad hydrologi då 
naturliga översvämningsmarker torrläggs. Den upp-
dämmande effekten kan behöva kompenseras genom 
möjlighet för vattenmassorna att översvämma andra 
lågt liggande områden som inte är bebyggda. 

Ställningstagande:
• Förändrad markanvändning som påverkar 

skyddade områden negativt ska så långt möjligt 
undvikas.

• En utredning behöver påbörjas som undersöker 

vilka ytor inom kommunen som är lämpliga att 
reservera för återkommande översvämning för 
att dämpa trycket på vallarna men också delvis 
kompensera för förlorade översvämningsmarker.  

Klimatpåverkan
Transporter är den dominerande utsläppskällan 
av klimatpåverkande utsläpp och teknikutveck-
ling kommer inte att räcka för att sälla om fordons-
parken till 2037. Region Skåne har antagit Strategi 
för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050 där mål 
för transportslagsfördelning presenteras. Målet för 
övriga tätorter med stadsbuss är 30% biltrafik, 35% 
kolletivtrafik och 35% gående och cyklande. Denna 
fördelning ligger i linje med de klimatmål som Kris-
tianstads kommun har tagit och är underlag för över-
siktsplanens ställningstaganden.

Ställningstagande:
• Att sträva efter att nå Region Skånes regionala 

transportslagsfördelning i Kristianstads kommun 
till 2050.

• Byggandet av 7300 bostäder, 2800 skolplatser 
och cirka 6500 arbetsplatser behöver bli avsevärt 
mindre klimatbelastande än idag för att klara 
kommunens klimatmål.

Regionala infrastrukturkopplingar
Koppling E22 och Åhus:
I FÖP 2009 finns två alternativa vägsträckor utpekade 
som förslag till koppling mellan E22 i väster och Åhus. 
I en översiktlig trafikstudie som gjorts i samband 
med trafikplanen så konstaterades bland annat att 
de genomförda analyserna inte gav tillräckligt motiv 
för en helt ny väg mellan Åsumvägen och E22. I trafik-
planen finns däremot ett stort område utpekat (söder 
om planområdet för ÄÖP) för en Åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för kopplingen mellan Åhus och E22.

Åhusbanan:
Det befintliga järnvägsspåret mot Åhus ligger sedan 
gammalt ovanpå den gamla invallningen av Nosa-
byviken. Spåret är inte skyddat mot extrema högvatten 
och tågtrafikering riskerar att påverka vallens stabi-
litet och måste ske i låg hastighet. Redan i nu-läget 
vore det mycket svårt att undsätta ett havererat tåg 
på sträckan.

Ingen reguljär persontrafik har bedrivits på över 50 
år och sedan 2018 trafikeras banan inte heller av 
några godstransporter. För hamnbolaget är det viktigt 
att kunna erbjuda järnvägstransporter till och från 
hamnen, som ett miljövänligt alternativ.  Det pågår 
diskussioner med kunder om nya transportupplägg 
via järnvägen, som kan starta i närtid. En ny sträck-
ning av Åhusbana öster om staden är därför viktig i 
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framtidens infrastruktur.

Ställningstagande:
• Kommunen kommer att verka för en förbättrad 

väganslutning mellan Åhus och E22 vid trafik-
plats Nöbbelöv, strax söder om planområdet, 
för att avlasta dagens trafik genom Åsum och 
Helgedal inom planområdet.

• Kommunen ser positivt på godstrafik på järnväg 
och kommer verka för att Trafikverket tillsam-
mans med kommunen ser över om en flytt av 
järnvägsspåren mellan Åhus och Kristianstad till 
utpekad korridor öster om staden är möjlig.
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Samråd
Processen med att ta fram ändringen av översikts-
planen för Kristianstad stad har inneburet ett omfat-
tande samråd med många olika aktörer och personer. 
Projektet genomförde en tidig medborgardialog under 
våren 2018 för att få in synpunkter som underlag för 
framtagandet av planen. 

Tidig medborgardialog
I arbetet med ÄÖP Kristianstad stad har flera av de 
synpunkter som kom in under den tidiga medborgar-
dialogen tagits med. 

- De grönområden som har pekats ut i planför-
slaget  är i huvudsak samma som har lyfts som 
viktiga grönområden i den tidiga dialogen. Exakt 
hur de ska utvecklas bestäms inte i ÄÖP Kristian-
stad stad, det samma gäller för byggnadshöjder. I 
ÄÖP Kristianstad stad har däremot en viss täthet 
föreslagits, som bedöms vara i linje med de syn-
punkter som inkommit i samrådet. 

- Under kapitlet planens genomförande lyfts också 
behovet av ett arkitekturprogram för att arbeta mer 
med gestaltning, något som efterfrågats under den 
tidiga medborgardialogen. 

- Behovet av att koppla Näsby till centrum och 
förbättra cykelstråket har också möjliggjorts i 
kartan med både ett grönstråk över bangårdsom-
rådet och vägreservatet för Kristianstadslänkens 

etapp 3. 
- Planen har som utgångspunkt att undvika att 

bygga på jordbruksmark, vilket också lyfts i den 
tidiga medborgardialogen som viktigt och planen 
föreslår betydligt mer förtätning än vad den gällande 
fördjupade översiktsplanen (antagen av fullmäktige 
år 2009) gjorde. I planen finns möjlighet att bygga 
ut fler p-hus och vissa av områdena behöver p-hus 
för att vara möjliga att utveckla med den föreslagna 
tätheten. 

I vissa fall har planförslaget inte följt de synpunkter 
som lyfts i samrådet, till exempel har områden för 
stadsbygd pekats ut på Näsby fält. Däremot har ytans 
omfång minskats motsvarande ytan för Lingenäs-
skolan och utformningen av ytorna har gjorts så att 
en 100 meter bred buffertzon ska finnas mellan rik-
sintressena/natura 2000 och den nya stadsbygden. 
Ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad 
har inte heller möjlighet att påverka kollektivtrafi-
kens dragningar och turtäthet utan har istället valt 
att lokalisera majoriteten av ny stadsbygd inom 400 
meter till en befintlig busslinje. 

Löpande samråd och formellt samråd
Fortlöpande har samråd skett inom kommunen med 
olika förvaltningar, bolag och nyckelpersoner, bland 
annat i den referensgrupp som bistått projektet. 
Det har även skett samråd med viktiga aktörer som 

Länsstyrelse, Region Skåne, Handelsföreningen, 
Fastighetsägare, föreningar med flera under arbetet. 
Från december 2019 till mars 2020 genomfördes ett 
formellt samråd av förslaget till ändring av översikts-
planen för Kristianstad stad.

Viktiga frågor som lyfts under samråden är bland 
annat:

- Hur planen tagit hänsyn till risken för översvämning  
   och riskhantering.
- Klimatpåverkan och klimatanpassning.
- Ianspråktagande av jordbruksmark för byggnation.
- Behovet av bostäder för att täcka framtida befolk-
ningsökning.
- Sociala utmaningar för staden och framtida nybygg-
nation.
- Påverkan på naturvärden.
- Problematiken kring nya vägsträckningar.

Resultatet av både det tidiga samrådet och det 
formella finns redovisade i bilagor till denna plan där 
det också framgår mer i detalj hur planen har tagit 
hänsyn till synpunkterna.

Samråd med Länstyrelsen
Arbetsgruppen har vid fyra tillfällen under 2017-2019 
träffat Länstyrelsen i Skåne för att samråda kring pla-
neringsförutsättningar och inriktning när det gäller 

2.10  Samråd och hållbarhetsbedömning
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staden Kristianstad. Ett av mötena fokuserade helt på 
översvämningsproblematiken.

Beaktande av hållbarhetsbedömningen 
(inklusive miljökonsekvensbeskrivning)
Arbetet med hållbarhetsbedömningen har skett 
parallellt med framtagandet av planen vilket har 
underlättat återkopplingen till planarbetet och möj-
ligheten att utveckla planen för att bättre möta kon-
sekvenserna. 

Ett hållbart samhälle är ett samhälle där dagens behov 
tillgodoses samtidigt som resurserna används på ett 
sådant sätt att kommande generationers möjlighet att 
tillgodose sina olika behov inte äventyras. Ett hållbart 
samhälle förutsätter att alla tre hållbarhetsaspek-
terna ekonomiskt, socialt och ekologiskt uppfylls. 
Naturligt blir fokus i hållbarhetsbedömningen de 
risker och utmaningar som planen har för att nå 
målen. Utgångsläget för hållbarhetsbedömningen är 
att jämföra nollalternativet med planförslaget och de 
val som presenterades i scenarierna.

Tillväxtmotor Skåne nordöst
Kristianstad är tillsammans med Hässleholm en av 
Skånes tillväxtmotorer utifrån de krav som såväl 
näringsliv- som arbetsmarknaden, bostäder och 
övriga samhällsfunktioner kräver. Ändringen av över-
siktsplanen för Kristianstad stad stärker dessa möj-

ligheter och anpassar planen till nya förutsättningar 
när det gäller handel och bostadsbyggande.

Näringslivet (offentliga och privata verksamheter) 
i Kristianstads kommun har en stor branschbredd, 
vilket är positivt ur sårbarhets aspekt men det ställer 
också ökade krav på planeringen av kommunens 
markanvändning. Det är viktigt att kunna tillgodose 
flera olika branscher och deras kravställningar så 
att företagen väljer att stanna kvar och utvecklas i 
kommunen. Verksamhetsmarken måste tillgodose 
behovet hos så väl större som mindre företag med 
både lättare och tyngre verksamhet. Behovet av verk-
samhetsmark har bedömts vara detsamma i FÖP 
2009 som i ÄÖP Kristianstad stad medan behovet av 
mark för handel har minskat kraftigt. Bostadsbyg-
gandet har med planen möjlighet att tillgodose de 
behov som prognoserna ger för befolkningsökningen 
de kommande 16 åren. 

Utmaningar
Den största utmaningen är att de befintliga bebyg-
gelse-, trafikinfra- och grönstrukturerna inte stödjer 
ett samhälle som når upp till de nationella miljömålen 
och Agenda 2030. Uppföljningen av de nationella 
miljömålen visar tydligt på detta. Ändringen av över-
siktsplanen för Kristianstad stad omfattar inte bara 
förändrad markanvändningen utan även befintlig 
bebyggelse och infrastruktur men har begränsade 

möjligheter att påverka den befintliga fysiska struk-
turen. 

Den andra stora utmaningen är att leva upp till 
riktlinjerna för bostadsförsörjning och de 16 000 
nya invånare som ska ges möjlighet att bo och leva 
inom planområdet och samtidigt skapa en hållbar 
stadsmiljö. Bland annat innebär byggande av 7300 
bostäder, 2800 skolplatser och 6500 arbetsplatser,  
samt all annan bebyggelse och infrastruktur som 
är kopplat till utbyggnaden, en omfattande resurs-
förbrukning (bland annat byggnadsmaterial) med 
följande klimatpåverkan som gör det mycket svårt att 
nå de nationella, regionala och lokala klimatmålen. 

Utifrån dessa förutsättningar har planen utformats 
med största möjliga hänsyn till hållbarhetsfrågorna 
och särskilt fokuserat på de möjligheter till minskad 
påverkan som översiktlig planering kan bidra till. 
Genom att styra framtida mark- och vattenanvänd-
ning skapas förutsättningar för mobilitet, påverkan på 
natur- och kulturmiljöer, buller, riskhantering, odling, 
rekreation med mera. Många hållbarhetsaspekter 
påverkas under genomförandet av planen, bland 
annat byggprocessen, stadsmiljön, trafiklösningar, 
översvämningsskydd med mera. Dessa aspekter tas 
upp i strategierna och riktlinjerna och hur väl de 
följs avgör hur hållbart samhället blir när planen är 
genomförd.
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Redskap för hållbarhet
Ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad 
har försökt fokusera på de aspekter som kan stärka 
hållbarhetsaspekterna för nuvarande markan-
vändning och minska de negativa aspekterna för de 
utbyggnadsmöjligheter som planen medför. De vikti-
gaste redskapen är lokalisering, täthet, blandning och 
mångfunktionalitet som hållbarhetsbedömningen 
belyser.

Lokalisering
Var staden växer och med vilken markanvändning 
har stor betydelse för mobilitet och val av färdmedel. 
Var staden växer påverkar också påverkan på beva-
randevärden, odlingsmark, risk för översvämning, 
exploateringsekonomi med mera. Hållbarhetsbedöm-
ningen lyfter riskerna med olika lokaliseringsval som 
beaktats i planen.

Förtätning av centrum och stadsdelscentrum
En förtätning av centrum och stadsdelscentrum 
möter flera av hållbarhetsaspekterna genom att de 
stimulerar ekonomisk tillväxt, social sammanhåll-
ning och positiv miljöpåverkan. Centrum är viktigt för 
stadens ekonomiska utveckling genom att en stor del 
av näringslivet är koncentrerat hit i form av handel, 
kontor och restauranger samtidigt som utbudet av 
kultur och service är stort. Planen medger omfat-
tande bostadsbyggande i centrumnära läge vilket ger 

ett underlag för centrumhandeln samtidigt som de 
sociala värdena kan utvecklas genom ökad närhet till 
service, handel och arbete.

Allmänna intressen
Hållbarhetsbedömningen belyser hur olika allmänna 
intressen berörs av planen och har medfört mer 
utförliga beskrivningar av vilka avvägningar som 
gjorts och på vilka grunder.

Formella ställningstaganden
Hållbarhetsbedömningen och särskilt miljökon-
sekvensbedömningen har påtalat behovet av att 
tydligare beskriva hur påverkan på riksintressen, mil-
jökvalitetsnormer och andra viktiga formella aspekter 
ska hanteras av kommunen. Kapitel 2.9 Ställningsta-
ganden har därför tillkommit genom hållbarhetsbe-
dömningen och samråd med Länsstyrelsen.

Hur olika alternativ har beaktats.
Under planförslaget i kapitel 2.6 Scenarier finns  mer 
utförligt beskrivet hur olika principer för stadsut-
veckling har diskuterats som alternativ till planför-
slaget. Resultatet har varit att bilscenariet bedömts 
mycket mer svårt att förena med hållbarhetsmålen än 
vad scenarierna centralisering och decentralisering 
gör. Detta gäller inte bara miljöpåverkan utan även i 
hög grad de sociala och ekonomiska konsekvenserna 
av ett glest och funktionsuppdelat samhälle. 

Nollalternativet/ FÖP 2009
Det huvudsakliga alternativ som planen förhåller sig 
till är fördjupad översiktsplan för staden från 2009 
som gäller fram till att den reviderade översikts-
planen för Kristianstads stad antas. Den stora skill-
naden i de båda planerna är utpekade områden för 
förtätning samt begreppet stadsbygd som medför 
en större blandning av byggnadstyper och mark- och 
vattenanvändning än begreppet bostäder. FÖP 2009 
har pekat ut 380 hektar jordbruksmark för verksam-
heter, bostäder och handel som ännu inte är detaljpla-
nelagt (ursprungligen 454 hektar) medan ÄÖP Kris-
tianstad stad pekar ut 392 hektar jordbruksmark 
för stadsbygd, handel och verksamheter/industri. 
Kvarvarande planberedskap i gällande översiktsplan 
medför därmed ungefär samma areal åkermark för 
nybyggnation som ändringen av översiktsplanen. FÖP 
2009 medför planberedskap för cirka 3800 bostäder 
medan ändringen av översiktsplanen för Kristianstad 
stad medför planberedskap för cirka 7300 bostäder 
där mellanskillnaden främst sker genom förtätning 
inom befintlig stadsstruktur och omfördelning av 
mark från handel och verksamheter till stadsbygd.

Det har även gjorts en analys av tillgången till 
grönytor i FÖP 2009 och ändringen av översikts-
planen för Kristianstad stad. Idag finns drygt 5000 
hektar grönytor och vattenområden inom planom-
rådet. Av dessa är cirka 1400 hektar tillgängliga för 
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allmänheten att besöka (ej privat tomtmark eller 
svårframkomliga våtmarker etc). Per invånare blir 
detta 1117 respektive 297 kvadratmeter. I ändringen 
av översiktsplanen för Kristianstad stad blir arealen 
grönytor och vattenområden ungefär samma men 
arealen tillgänglig mark ökar något genom åtgärder 
till drygt 1500 hektar. Samtidigt ökar invånarantalet 
kraftigt med 16000 personer vilket resulterar i att 
varje person får totalt 832 kvadratmeter grönyta och 
vattenyta samt 246 kvadratmeter tillgänglig grönyta i 
genomsnitt. Detta innebär att trycket på ekosystem-
tjänsterna ökar.
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Planförslaget redovisar nio olika delområden i mer 
detaljerad skala för att kunna ge en fördjupad pre-
sentation av förändringar i markanvändningen samt 
dess förutsättningar och motiv. Indelningen i de olika 
delområdena bygger på de stadsdelsindelningar som 
kommunen använder, vilka har slagits ihop till större 
enheter. En viktig förutsättning för delområdena har 
varit att de ska vara tillräckligt stora för att rymma ett 
stadsdelscentrum idag eller på sikt. Varje delområde 
bör därför ha en viss del kommunal och kommersiell 
service inom gång- och cykelavstånd för invånarna. 
Delområdena bör dessutom ha stadsdelsparker och 
ett större rekreationsområde inom eller i anslutning 
till delområdet, samt ha goda kopplingar till den 
centrala staden med både cykelvägar, kollektivtrafik 
och biltrafik.

Planförslaget har som ambition att komplettera de 
olika delområdena med bebyggelse som bidrar med 
byggnadstyper och upplåtelseformer som är under-
representerade för att uppnå större blandning och 
mångfunktionalitet.

Delområdet Åsums fure är speciellt då det inte har de 
ovan beskrivna förutsättningarna men omfattar ett 
planuppdrag som kommunen har beslutat ska ingå i 
arbetet med ändring av översiktsplanen för staden. 
Detaljeringsnivån skiljer sig därför något i detta 
delområde från övriga delområden. 

Delområdena innehåller inte bara bebyggelseområden 
och parker utan även omfattande jordbrukslandskap 
och naturområden. Trycket på det tätortsnära land-
skapet från olika intressen gör att exploateringen av 
jordbruksmark beräknas vara högre här än i övriga 
kommunen. Detta beror på närheten till staden och 
servicen, rollen som tillväxtmotor samt begräns-
ningar i möjligt markanspråk, som höga naturvärden, 
svåra grundläggningsförhållanden, prioritering av 
vallar med mera. 

A. Centrala staden 
B. Söder 
C. Nordöstra staden 
D. Näsby 
E. Västra staden 
F. Vä Öllsjö 
G. Hedentorp Åsum 
H. Hammar 
I. Åsums Fure

Genomförandet av de olika planområdena har över-
siktligt prioriterats i tre olika tidsintervaller: tidigt 
under planperioden (2022-2029), i slutet av planpe-
rioden (2030-2037) eller hela planperioden (2022-
2037). Det är främst de större planområdena där 
genomförandet kan ta hela planperioden eller om 
området startas upp i slutet av planperioden och 
sedan genomföras under framtida planperioder. 

Dessa tidsperioder bör vara samkörda med kravet 
på planeringsstrategier som ska tas fram under varje 
mandatperiod med start 2024.

3.1 Inledning delområden
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Karta 13. Indelning av delområden
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3.2 A. Delområde Centrala staden

Delområdet omfattar stadens historiska centrum 
och stadsdelarna Östermalm, Parkstaden och sjuk-
husområdet i stadsdelen Stavre i öster. Längst i norr 
ingår bangårdsområdet. Den centrala staden har 
mycket god tillgång till service, handel, upplevelser 
och mötesplatser samtidigt som närheten till kollek-
tivtrafik och en gåvänlig miljö skapar förutsättningar 
för en hållbar livsstil. Kollektivtrafiken har två mycket 
viktiga noder i området, främst centralstationen 
men även Hästtorget. Ett mycket stort antal arbets-
platser finns i den centrala staden med kommunen 
och centralsjukhuset som de två största. Tivoliparken 
är hela stadens viktigaste parkmiljö och närheten 
till Årummet och naturum ger unika möjligheter till 
naturupplevelser och rekreation. Stadens viktigaste 
besöksmål som kulturkvarteret, teatern, museet, 
Tivoliparken och renässansstaden ligger i delområdet 
som dessutom ligger  i den centrala delen av Biosfär-
område Kristianstads Vattenrike, med naturum väster 
om delområdet som en naturlig mötesplats.

Planförslaget
Den centrala stadens kvaliteter gör det mycket att-
raktivt, om än komplicerat att förtäta och omvandla 
tidigare industrimiljöer, institutioner och markparke-
ringar till bostäder och kontor med inslag av service 
och handel. Renässansstaden är riksintresse för kul-
turmiljön och förändringar av miljön ska ske med stor 
hänsyn till dessa värden. Stadsdelen behöver få bättre 
skydd mot översvämning och trafikinfrastrukturens 
koppling norrut behöver utvecklas.

Bebyggelsestruktur
Planförslaget föreslår betydande förtätning och 
omvandling av verksamhetsområden, markparke-
ringar och bangårdsområdet till blandad stadsbe-
byggelse runt renässansstaden. Viktiga utvecklings-
områden är bangårdsområdet, Barbacka, Fängelset, 
Södra Kasern och gamla lasarettet, men det är även 
möjligt att förtäta inom befintlig stadsbygd när så 
bedöms lämpligt. Totalt finns utrymme för cirka 
1200 nya bostäder i delområdet samt verksam-
hetsytor, service och handel. Med planförslaget 
kan antalet bostäder öka med 25 % till 6000 inom 
delområdet (4800 bostäder 2019 SCB). Centrum-
handeln stärks genom att fler bor i centrumnära 
läge. Fler arbetsplatser får möjlighet att ligga nära 
de viktiga trafiknoderna med god nåbarhet med kol-
lektivtrafik. Den centrala historiska staden har stor 
betydelse för turism och besöksnäring med Region-

museet, naturum, teatern, kyrkan, renässansstaden 
och kulturkvarteret som särskilt viktiga målpunkter. 
Inom delområdet finns också behov av en ny skola 
och förskola med tillhörande idrotts- och fritidsan-
läggningar.
 
Trafikinfrastruktur
Framtida utveckling av stationsområdet med fler 
spår och perronger ska inte begränsas av annan 
markanvändning. Gående och cyklister behöver få 
större utrymme i den centrala staden samtidigt som 
nåbarheten in till centrum med bil ska vara god. För 
att utveckla området mellan järnvägsstationen och 
Helge å så skulle en ny koppling från Barbacka till 
Härlövsängaleden avlasta trafiken i centrala staden. 
Utformningen av denna koppling behöver utredas 
vidare innan markanvändningen kan preciseras. Kol-
lektivtrafikens koppling till Näsby behöver förbättras 
liksom gång- och cykelväg över bangårdsområdet mot 
Näsby. De båda viktiga noderna för trafikinfrastruk-
turen, stationen och Hästtorget, ska utvecklas. Södra 
Kasern behöver kopplas bättre till Söder genom för-
tätning, tydligare stråk och bättre cykelförbindelser. 
Parkeringshus är en förutsättning för att kunna 
förtäta den centrala staden och samtidigt tillhanda-
hålla goda parkeringsmöjligheter.

Grönstruktur
Befintliga grönområden behöver utvecklas och göras 
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Karta 14. Planförslag område A

mer tillgängliga för den växande befolkningen. Särskilt 
viktigt är att utveckla Tivoliparken och Bastionen för 
fler besökare och nya behov. Centrala stadens offent-
liga platser och parker har en extra stor betydelse för 
stadens attraktionskraft. Närheten till Årummet med 
höga naturvärden och kanalerna har möjlighet att 
stärka attraktionskraften. Den centrala täta staden 
har särskilt stora behov av ekosystemtjänster för 
människors välbefinnande.

Måluppfyllelse
Den centrala staden har goda förutsättningar att 
uppfylla de tre målen för översiktsplanen för staden, 
stad för alla, attraktiv stad och grönblå stad. Här 
finns ett flertal offentliga platser för sociala möten, 
möjlighet att bygga nya bostäder, kontor, service och 
handel med hög täthet, blandning och mångfunktio-
nellt med strategisk lokalisering i kollektivtrafiknära 
läge samtidigt som stor hänsyn tas till den gestaltade 
livsmiljön och ekosystemen. Här finns goda möjlig-
heter att åstadkomma en hållbar mobilitet med liten 
klimatpåverkan. Närheten till Tivoliparken, Härlövs 
ängar och backar, Bastionen och kanalerna ger goda 
förutsättningar för god folkhälsa och rekreation. Stora 
utmaningar i området är att ta hänsyn till dagvatten-
hantering, markföroreningar och reservera mark för 
skyfallshantering och vallar. Andra utmaningar är att 
ta hänsyn till riksintressen, främst riksintresset för 
kulturmiljövård samt att inte bygga för tätt och högt.
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Karta 15. Planförutsättningar område A
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Förutsättningar och analys
Renässansstaden som anlades 1614 syns tydligt i 
dagens stadsplan med kvarvarande kanaler som 
gräns i öster och söder samt Helgeå i väster. Den 
centrala staden är riksintresse för kulturmiljövården. 
På de tidigare strandmaderna till Helge å har Tivoli-
parken anlagts tillsammans med Barbackaområdet. 
Järnvägen ansluter till stadskärnans nordvästra 
del och de norra delarna av centrum består av ban-
gårdsområdet som inte längre behöver användas för 
järnvägsverksamhet i hela sin utbredning. Militä-
rens närvaro i staden har varit påtaglig med många 
byggnader och kasernområden. Södra Kasern ligger 
i södra delen av centrala staden och har omvandlats 
till främst kontorsverksamhet. Norra Kasern ligger 
i norra delen av centrala staden och består av insti-
tutioner, verksamheter och omfattande parkerings-
ytor. Staden expanderade österut då Nosabyviken 
torrlades på 1860-talet. Stadsdelen Parkstaden ligger 
på tidigare strandängar vid Nosabyviken och stads-
delen Stavre ligger på före detta sjöbotten under 
havets yta.

Sedan FÖP 2009 antogs har Galleria Boulevard fär-
digställts inom delområdet med omfattande utökning 
av handels- och parkeringsytor. Sedan C4 shopping 
öppnade hösten 2018 har konkurrensen ökat för cen-
trumhandeln med  omstrukturering av verksamheter. 
Kristianstadslänken och ombyggnaden av Kristian-

stad C har genomförts med ökad kapacitet för resande 
som resultat. Naturum har byggts med tillhörande 
gång- och cykelbro som gör att många angör centrum 
från naturums parkering väster om centrum.

Bebyggelsestruktur
Stadsdelarna Centrum och Östermalm består av 
slutna kvarter medan Parkstaden består av huslängor 
i park i en renodlad funktionalistisk lamellplan och 
stadsdelen Stavre består av friliggande institutions-
byggnader i sjukhusområdet. Väster om Snappha-
nevägen har staden en tät centrumkänsla. Öster om 
Snapphanevägen är karaktären annorlunda med 
enskilda hus i park eller trädgård. Flera institutions-
byggnader som skolor, polis, södra kasern, och Norra 
Kasern bryter den täta strukturen i centrala staden. 
Andelen bebyggd mark är högst i stadsdelen centrum 
med mellan 40-70 % bebyggd yta. För Östermalm är 
bebyggd yta mellan 10-40 % och för Parkstaden 10-20 
%. Centrum har generellt för mörka gårdar medan 
Östermalm och Parkstaden klarar ljusinsläppet 
bättre. Sammanfattningvis kan konstateras att stads-
delen Centrum är mycket tät med offentliga miljöer 
som har god kvalitet vilket skapar liv och rörelse men 
att gårdarna är för små för att få ner ljus och skapa 
trevliga miljöer. Stadsdelen Östermalm har en bättre 
täthet för att ge boendekvaliteter medan de offentliga 
miljöerna inte har samma kvalitet.

Bostäder
2018 fanns drygt 4800 bostäder i centrala staden 
fördelade på 85 % flerfamiljshus, 1 % småhus, 10 
% specialbostäder och 3 % övriga bostäder (SCB 
bostadspak. 2018-12-31). Hyresrätter dominerar 
med 77 % av lägenheterna. Befolkningstätheten är 
hög i centrala staden, men bland annat på grund av 
många kontor, inte i närheten av de tätheter som FN 
förordar för att få en levande stadsmiljö. Den lägre 
siffran i centrum beror främst på att många fastig-
heter idag är kontor. Stadsdelen Stavre har mycket 
få bostäder och därmed få invånare. Andelen äldre 
är högre i delområdet Centrum än genomsnittet för 
planområdet Kristianstad stad.

Service
Det finns fyra förskolor inom delområdet och alla 
ligger i östra delen. Stadsdelen Centrum saknar 
förskolor, vilket troligtvis beror på att det är svårt att 
få plats med de friytor som behövs för barnens utevis-
telse. Inom delområdet finns tre grundskolor och två 
gymnasieskolor. Söderport och Centralskolan är två 
av de större skolorna i staden. Tre äldreboende och 
flera mötesplatser för äldre finns i området. Sjukhus-
området och dess verksamhet är en viktig service för 
hela staden och även kringliggande region. Det finns 
behov av ny vårdcentral på Östermalm. Kommunens 
huvudbibliotek ligger i kulturkvarteret där det även 
finns kafé, konsertlokaler och annan kulturell verk-
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samhet. Barbacka bedriver barn- och ungsdom-
sverksamhet med dans och teater och är en viktig 
verksamhet för yngre. Det kommunala badet ligger 
vid Helgeå intill Barbacka men kommer att flyttas till 
Näsby. 

Verksamheter
Antalet arbetsställen är flest i den centrala staden, 
med strax över 600 olika arbetsplatser (SCB 2018)  
inom kontor, handelslokaler, kaféer och restauranger. 
Verksamheter med inriktning på handel är över 
300 till antalet i Centrum (enl. Handelsföreningen) 
vilket medför fler än 1300 anställda inom handeln 
(2018). Handelsindex för centrumhandeln är 121 
och innebär att handelns målgrupp är större än 
kommunens invånare (vid index 100 är kommunin-
vånarnas komsumtion och omsättning likvärdiga). 
Dagligvaruhandeln har en stor affär, Coop, som ligger 
i gallerian och huvuddelen av dagligvaruhandeln 
ligger utanför delområdet Centrala staden. 

Stadens absolut största arbetsplats, Centralsjukhuset 
Kristianstad (CSK) ligger i centrala staden och har 
över 2000 anställda. Inom planområdet finns också 
en fjärdedel av stadens alla kommunala arbetsplatser 
som totalt uppgår till 7000. 

Trafikinfrastruktur
Fordonstrafik

De största gatorna är Snapphanevägen med 15000 
fordon, Södra Boulevarden med 11400 fordon per 
dygn och Västra Boulevarden med 10000 fordon per 
dygn. Kommunen hänvisar till fem större parkerings-
platser i anslutning till centrum, varav tre ligger inom 
området. Det är parkeringshuset i Galleria Boulevard, 
markparkering på Norra Kasern och markparkering 
norr om stationen. I centrala staden finns även ett 
stort antal gatuparkeringar och ett mindre parke-
ringshus vid Barbacka.

Kollektivtrafik
Alla busslinjer ansluter till Kristianstads centralsta-
tion som utgör den viktigaste trafiknoden i staden. Här 
ansluter även regionbussar och regionala tåglinjer. 
Hästtorget intill Galleria Boulevard är också en viktig 
trafiknod för kollektivtrafiken och flertalet busslinjer 
stannar här. Järnvägen ansluter i en säckstation där 
tågen måste vända för att fortsätta mellan Hässleholm 
och Karlskrona.

Cykel- och gångtrafik
Centrala staden har ett väl utbyggt cykelvägnät med 
Kanalgatan, Västra Boulevarden, Nya Boulevarden, 
Götgatan, Södra Kaserngatan och Vattentornsvägen 
som viktiga stråk. Stationen och Hästtorget är viktiga 
noder där många byter från cykel till buss eller tåg, 
här finns dock begränsat med möjligheter till säker 
cykelparkering.

Fem gator i centrum är gågator där gående prioriteras. 
Andra viktiga gångstråk är de som går från centrum 
och vidare mot antingen Centralstationen, naturrum 
eller Arenan på söder.  De större parkeringsplatserna 
har också viktiga stråk in mot centrum, t ex från 
Norreport och från Söder.

Grönstruktur
Övergripande
Helgeå med kringliggande våtmarker utgör ett viktigt 
grönblått stråk väster om centrala staden. Kanalerna 
runt stadsdelen Centrum är också viktiga stråk i den 
övergripande grönstrukturen.  Grönytorna är dock 
fördelade i ytterområdena och centrum har en hög 
andel hårdgjorda ytor. I stadsdelen Björkhem bor 
mycket få invånare utan här finns främst arbets-
platser.

Viktiga parker och grönområden
Tivoliparken är den viktigaste parken i staden och 
utgör Centrums gröna allrum. Andra viktiga grö-
nområden är Utanverken och Östra kyrkogården, 
som dock har  begränsad tillgänglighet. Utanverken 
är stadens bevarade fästningsverk med kanaler 
och vallar. En stor del av området är fuktigt och 
används inte för rekreation. Parkstaden har ett viktigt 
parkstråk i norra delen av stadsdelen. Mindre parker 
och grönområden som har stor betydelse i centrum 
är området kring Heliga Trefaldighetskyrkan, Ljung-
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grens plan och Residensparken.

Viktiga naturområden
Området gränsar till naturreservatet Årummet längs 
Helge å. Delar av naturreservatet ingår i riksintresse 
för naturvård samt Natura 2000 område. De gamla 
träden i Tivoliparken har med stor sannolikhet höga 
naturvärden med rik biologisk mångfald. Utanverken 
har höga naturvärden både i våtmarkerna och i de 
äldre träden vid bebyggelsen.

Viktiga strukturer
Snapphanevägen utgör ett grönt stråk som visserligen 
är kraftigt påverkat av buller. Äldre träd längs Södra 
Kaserngatan och Kanalgatan utgör viktiga strukturer 
i staden och tillför värdefulla ekosystemtjänster. Vissa 
av träden är dock i dåligt skick och behöver ersättas 
för att på sikt bevara alléerna. Helgeå och kanalerna 
skapar ett viktigt blått stråk i centrala staden och har 
betydelse för bland annat dagvattenflöden, rening av 
vatten och upplevelsevärden. Den centrala staden har 
tidigare haft betydligt fler äldre träd som på senare 
tid har ersatts med yngre för att kompensera för 
almsjukan och anläggande av Kristianstadslänken 
längs Västra Boulevarden.

Hänsynsaspekter
Kulturhistoria
Hela renässansstaden är riksintresse för kultur-
miljön. Ett flertal byggnader är dessutom byggnads-
minne. Särskilt sårbara byggnadsmiljöer är området 
vid lokstallarna, Kvarnen och delar av Barbacka 
kulturhus. Viktiga gröna kulturmiljöer är Bastionen 
och kanalerna, kyrkotomten, Tivoliparken, lasaretts-
området och Östra kyrkogården samt Parkstadens 
parkstråk. 

Riksintressen
Större delen av stadsdelen centrum är riksintresse 
för kulturmiljövård. Västra delen av delområdet längs 
Helge å är riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Mer information om förutsättningarna för riksintres-
sena finns under planförutsättningar för hela plan-
området och under planförslaget strategi 15, som 
beskriver hur riksintressena ska behandlas.

Miljö och riskfaktorer
Tivoliparken och Barbacka ligger lågt och riskerar 
att översvämmas vid högvatten i Helge å. Kanalerna 
är reglerade via ett dämme vid utloppet i Helge å och 
påverkas främst av tillflödet från Råbelövskanalen i 
norr. Förorenad mark förekommer i området, främst 
på bangårdsområdet och i anslutning till äldre indu-
strimiljöer. Buller och luftföroreningar är ett problem 
kring de mest trafikerade gatorna. Naturvårdsverket 

rekommenderar bullernivåer på under 45 dBA för 
att få en behaglig vistelse få parker och grönområden 
uppnår bullervärden under 45 dBA  där behovet finns 
av rogivande miljöer. Det är främst inne på bostads-
gårdarna som byggnadskropparna dämpar buller till-
räckligt för att komma under 45 dBA.
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1. Bangårdsområdet

3. Barbacka

2.Kristianstad-
länken etapp 3
Alt C

4. Södra kasern

5. Östermalmspark

6. Fängelseområdet

10. Utanverken
7. Norra 
stationsområdet

8. Bastionen

11. Tivoliparken

9. Lynetten och Ravelinen

12. Grönstråk - Bangården

Karta 16. Planförslag område A med objekt

13. Järnvägs-
reservatet

14. Kristianstadlänken etapp 3 Alt A, B

15. Skyddsvallar:
Barbacka
Lokstallarna
Tivoliparken
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Objekt

1. Bangårdsområdet
Planförslaget (hela planperioden)
Ytor som trafikverket inte längre nyttjar i ett Cen-
trumnära och stationsnära område med stor potential 
för att utvecklas till stadsbygd. Med verksamheter 
närmast järnvägen och bostäder och handel närmast 
Vattentornsvägen kan en tät och stadsmässig bebyg-
gelsestruktur skapas. Förtätning längs Vattentorns-
vägen stärker kopplingen mellan Centrum och Näsby 
samt utvidgar Centrum i staden norrut. Ny detaljplan 
antogs 2021 för Rättscentrum i sydvästra delen av 
området. Gång- och cykeltrafik behöver utvecklas 
mellan centrala staden och Näsby över bangårds-
området för att bli bättre och tryggare. En utredning 
pågår kring möjligheterna att knyta samman Centrum 
och Näsby i en tredje etapp av Kristianstadslänken 
(Läs mer i objekt 2. Kristianstadlänken Alt. C) med 
flera olika alternativ som behöver beaktas i plane-
ringen av området. 

Riksintresset järnväg tillgodoses genom skydds-
avstånd. Befintliga naturvärden kan kompenseras 
på Härlövs backar. Det finns redan exploaterade 
områden mellan planområdet och riksintresseom-
rådet, vilket innebär att bebyggelsen inte bedöms 
påverka riksintresset och Natura 2000-området 
negativt. Fler bostäder innebär att fler människor 

utnyttjar både land- och vattenmiljöer för rekrea-
tion och friluftsliv. Eftersom det finns iordningställda 
leder/stråk från centrala Kristianstad och stora delar 
av området är mycket svårtillgängligt utanför stråken 
bedöms störningsriskerna från det rörliga friluftslivet 
inledningsvis vara små.

Förutsättningar
Området är ett stort centrumnära utvecklingsområde 
på tidigare bangårdsområde. Här finns markförore-
ningar, buller och skyddsavstånd till både järnväg 
och verksamheter som Allöverket och Skånemeje-
rier norr om järnvägen. Närheten till kollektivtrafik, 
service och arbetsmöjligheter är mycket goda i 
området vilket gynnar en klimatsmart samhällspla-
nering. Ruderatmarken på bangårdsområdet har 
biologiska värden med dokumenterade förekomster 
av hotade arter. Området har få rekreativa kvaliteter 
idag. En gång- och cykelväg förbinder området med 
Näsby och utgör en viktig länk mellan de båda stads-
delarna.

Exploateringsområdet är beläget ca 200 m från 
riksintresseområdet ”Helgeåns nedre lopp” och 
Natura 2000-området. Av de i planförutsättning-
arna beskrivna negativa påverkansfaktorerna är det 
”bebyggelse” och ”störningar från det rörliga frilufts-
livet” som kan kopplas till förslaget.

2. Kristianstadlänken etapp 3 Alt C
Planförslaget (sent i planperioden)
Planförslaget reserverar mark för en vägsträckning 
mellan Barbackaområdet och Härlövsängaleden 
som ett av alternativen för Kristianstadlänken etapp 
3. Denna sträckning ger möjlighet för utveckling av 
Barbackaområdet med bostäder, kontor och verk-
samheter samtidigt som bussförbindelsen till Näsby 
stärks. Intrånget i riksintresse naturvård och Natura 
2000-område omfattar ett relativt litet område och 
kompenseras genom utveckling av grönområdet 
Härlövs backar. Vid en eventuell utveckling av Kris-
tianstadlänken etapp 3 alternativ C ska riksintresset 
järnväg och en framtida utveckling av stationsom-
rådet med fler spår och perronger inte begränsas 
av annan markanvändning. Vid en utveckling av 
förslaget behöver hänsyn tas till kulturhistoriskt vär-
defulla byggnader i området.

Den föreslagna vägsträckningen innebär att den 
nordöstra hörnan (ca 4 ha) av Natura 2000-området 
Araslövssjöområdet, liksom riksintresseområdet 
Helgeåns nedre lopp skärs av från resten av området. 
Ingreppet kan innebära att hydrologin förändras 
på båda sidor av vägen och att naturmiljön därmed 
kommer att förändras. Detta kan i sin tur leda till att 
de arter som finns i området påverkas negativt.
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Förutsättningar
Centrumnära bangårdsområde som präglas av järn-
vägshistoria och flera kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader. Inom detta område ligger Infranords 
verkstad som fortfarande är i drift sedan dess uppfö-
rande 1908. Byggnaden ligger i ett sammanhang med  
arkitektonisk koppling såväl som en verksamhets-
mässig till de övriga järnvägsanknutna byggnaderna 
och har ett högt kulturhistoriskt värde.  Vägreservatet 
passerar mycket höga naturvärden och översväm-
ningsrisken gör att åtgärder i form av skyddsvallar 
måste byggas för att säkra området. Närhet till järnväg 
och verksamheter vid Allöverket med skyddsavstånd. 
Området har förorenad mark. 

3. Barbacka
Planförslaget (hela planperioden)
Området ligger i ett centralt och stationsnära läge 
med stor potential för förtätning och komplettering 
av stadsbygd. Det är främst i den norra delen och på 
badhustomten som det finns möjlighet till ny bebyg-
gelse genom förtätning med bostäder, arbete och 
service. Skyddsvallar måste byggas mot översväm-
ning i Helge å, vilket kräver en buffertzon för framtida 
påbyggnad av vallar. Mötet med Vattenriket bör 
utformas som en ”grön-blå kaj” med hög kvalitet både 
för naturvärden och boende- och arbetsmiljöer. Sta-
tionsområdet behöver utvecklas för att få plats till fler 
spår och perronger vilket kräver utrymme som inte 

får låsas av annan verksamhet. Stadsdelen behöver 
också ytterligare förbindelser över spårområdet till 
centrala staden. Parkeringsmöjligheterna i stads-
delen kan delvis lösas på östra sidan om stationen om 
en övergång skapas men även genom att bygga fler 
parkeringsplatser i parkeringshus inom barbackaom-
rådet. Närhet till grönområden, upplevelsestråket och 
centrum ger goda förutsättningar för god folkhälsa, 
hållbara transportslag och social integration. 

Befintliga kulturhistoriska värden på kvarteret 
Kvarnen,   Fiskaren bevaras. I kvarteren finns en stor 
variation av byggnader och merparten av byggna-
derna är individuellt utformade med starka uttryck 
och innehar höga identitets- och miljövärden för 
staden. Förändringar i området ska därför sättas i 
relation till sin omgivning. Riksintresset Kulturmil-
jövård tillgodoses genom hänsyn i byggnadshöjd 
och kvartersstruktur och till viss del även val av 
material. Riksintresset friluftsliv stärks genom ökad 
tillgänglighet i området. Det finns redan exploate-
rade områden mellan planområdet och riksintresse-
området, vilket innebär att bebyggelsen inte bedöms 
påverka riksintresset och Natura 2000-området 
negativt. Vid utveckling av området ska riksintresset 
järnväg och en framtida utveckling av stationsom-
rådet med fler spår och perronger inte begränsas av 
annan markanvändning.

Förutsättningar
Området har ursprungligen främst använts för indus-
triverksamheter som huvudsakligen har omvandlats 
till kontor, bostäder och ungdomskulturhus. Närheten 
till Vattenriket och möjlighet att vandra på Lin-
nérundan och Tivolirundan samt i Tivoliparken och 
på Härlövs ängar och backar ger höga rekreativa kva-
liteterna. Området ligger nära Helge å och Årummets 
naturreservat med höga naturvärden och omfattande 
ekosystemtjänster. Av de i planförutsättningarna 
beskrivna negativa påverkansfaktorerna som anges 
för dessa områden är det framförallt ”bebyggelse” 
och ”störningar från det rörliga friluftslivet” som kan 
kopplas till det aktuella planförslaget. Fler bostäder 
innebär att fler människor utnyttjar både land- och 
vattenmiljöer för rekreation och friluftsliv. Eftersom 
det finns iordningställda leder/stråk från centrala 
Kristianstad och stora delar av området är mycket 
svårtillgängligt utanför stråken bedöms störningsris-
kerna från det rörliga friluftslivet inledningsvis vara 
små.

Området är inte skyddat mot översvämning vid 
högvatten i Helge å. Vägkorsningen med järnvägen 
söder om stationen har begränsad kapacitet och 
gör det svårt att öka trafikmängden denna väg. En 
ny tillfart till området håller på att utredas. Utan en 
ny tillfart till Barbacka är det inte rimligt att ordna 
med fler parkeringsmöjligheter inom området utan 
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det måste ske utanför. Parkeringarna längs stations-
områdets västra sida försvinner då en ny perrong 
anläggs. C4 Elnäts fördelningsstation Kristianstad 
C ligger inom det utpekade området och en explo-
atering måste ske med hänsyn till föreskrifter och 
andra anvisningar eller rekommendationer kopplat 
till anläggningen och dess verksamhet. Hur detta görs 
bäst beslutas i kommande planarbete. 

4. Södra Kasern
Planförslaget (sent i planperioden)
Förtätning föreslås i kvarteret Södra Kasern som 
ligger mycket strategiskt i staden. Främst är det de 
stora parkeringsytorna och sydöstra hörnet som har 
potential till förtätning genom ersättning av par-
keringsytor med parkeringshus. Även längs Västra 
Storgatan finns möjlighet att stärka gatumiljön genom 
förtätning och gatulokaler. Det vore också värdefullt 
att stärka rörelsestråk genom området för att vitali-
sera kvarteret med fler människor. Förändrad mar-
kanvändning i området måste samrådas med Läns-
styrelsen för att områdets kulturhistoriska värden 
och byggnadsminnen inte påtagligt ska påverkas 
negativt. De byggnader som ingår i den yttre kransen 
av kasernbebyggelsen har ett stort identitetsvärde 
och ett mycket högt kulturhistorisk värde som lägger 
ytterligare en årsring till Kristianstads fortifikations-
arkitektur. En kulturmiljöutredning bör göras innan 

planprocessen inleds.

Förutsättningar
Södra kasern är ett tidigare kasernområde som vida-
reutvecklats med kontor och verksamheter blandat 
i äldre och nya byggnader. En stor del av ytorna 
mellan byggnaderna är hårdgjorda och används som 
parkering. Flera av de äldre byggnaderna är bygg-
nadsminne och området har höga kulturhistoriska 
värden. Södra kasern särskiljer sig från både norra 
och östra kasern genom att den rumsliga kontakten 
inom kasernområdet radikalt förändrats genom 
senare tillkomna stora byggnader och parkering. Det 
som återstår av kasernmiljön är den yttre kransen 
av bebyggelsen, varav fem byggnader omfattas av 
byggnadsminnet. 

5. Östermalmspark
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Östermalmspark har attraktivt centrumnära läge för 
bostäder, service och verksamheter. Planförslaget 
medför förtätning av bebyggelsen och ersättning av 
vissa byggnader. Inom området finns inom kort en 
antagen detaljplan. I arbetet med detaljplanen har 
möjligheterna att lokalisera en förskola och vårdcen-
tral utretts. Stor hänsyn har tagits till byggnadernas 
kulturhistoriska värden vid förtätningen och en 
särskild MKB har genomförts.

Förutsättningar
Östermalmspark är ett tidigare lasarettsområde som 
utvecklats med blandade verksamheter, bostäder, 
kontor och service. I området finns flera äldre 
byggnader och träd samt välbevarade utemiljöer och 
trädgårdar som i största möjliga mån bör bevaras. 
Inom området finns en efterfrågan på förskolelokaler. 
Detaljplanearbete pågår i samverkan med AB Kristi-
anstadsbyggen.

6. Fängelseområdet
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Centrumnära läge som är attraktivt för förtätning. 
Förslagsvis skapas en mer sammanhållen kvarters-
struktur med nya byggnader norr och söder om gamla 
fängelsebyggnaden i enlighet med gällande planpro-
gram. Hänsyn kommer att ta till befintliga kulturhis-
toriska värden i fängelsebyggnaden och den omkring-
liggande tomten. Fängelset har haft en trädgård med 
fruktträd där endast en rest kvarstår i dag. Den är en 
viktig del av upplevelsen av byggnaden tillsammans 
med rastgårdar och murar.

Förutsättningar
Området består av en äldre fängelsetomt där ett 
befintligt planprogram visar på hur området kan 
bebyggas med bostäder. Själva fängelsebyggnaden 
är kulturhistoriskt värdefull och används idag som 
studentbostäder. I riksintresset för staden pekas på 
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värdet av institutionsbyggnader. Det finns ett antal 
värdebärande sådana i staden varav Länsresidenset 
är lättast att uppfatta medan fängelset inte är en 
sådan tydlig representant. Men icke desto mindre ett 
viktigt inslag för förståelsen ur ett samhälls-och soci-
alhistoriskt perspektiv. 

7. Norra stationsområdet
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Det centrumnära och stationsnära läget gör omvand-
ling av området mycket angeläget och innebär att 
parkeringsplatser och verksamhetsområde ersätts av 
parkeringshus, tät blandstad med bostäder, service 
och kontor. Gatumiljön norr om stationen kan göras 
mer stadsmässig och attraktiv samt bidra till att 
binda samman centrum med Näsby. Vid utveckling 
av området ska riksintresset järnväg och en framtida 
utveckling av stationsområdet med fler spår och 
perronger inte begränsas av annan markanvändning.

Förutsättningar
I det långsmala området norr om stationen finns 
omfattande parkeringsytor och olika verksamheter. 
Här finns markföroreningar från tidigare verksam-
heter och närheten till järnvägen innebär skyddsav-
stånd och bullerpåverkan.  Gällande detaljplan för 
norra delen medger handel och parkeringshus.

8. Bastionen

Planförslaget (hela planperioden)
Planförslaget innebär förtätning av bebyggelsen inom 
kvarteren Bastionen och Norra Kasern (ett planpro-
gram finns framtaget för området 2013). Förtätningen 
ska ske med stor hänsyn till områdets kulturhisto-
riska värden. Parkeringshus ersätter markparke-
ringar vilket gör förtätning möjlig. Inom området är 
det lämpligt att utreda förutsättningarna för att 
utveckla Norretullskolan för fler elever, men även ge 
möjlighet till förskola. Viss bostadsbebyggelse, kontor 
och annan verksamhet är också möjligt i området. 
Områdets höga kulturhistoriska värden kommer att 
beaktas och en särskild utredning om dessa värden 
kommer att föregå en fortsatt planering.

Förutsättningar
I öster finns idag två äldre skolbyggnader och ett stort 
antal baracker. Här återfinns ett flertal byggnader, 
förutom byggnadsminnena, av mycket högt kultur-
historiskt värde. De är representanter för det insti-
tutionella Kristianstad med tidiga skolbyggnader, 
förändringar i det svenska försvaret samt en mycket 
stark koppling till vall- och kanalsystem som en sista 
rest av befästningsstaden Kristianstad.  Här finns 
också omfattande parkeringsytor som sträcker sig till 
områdets sydvästra del. Bastionen har ett centrum-
nära läge med förutsättningar för kulturaktiviteter, 
attraktiva bostäder, skola och kontor.

9. Ravelinen
Planförslaget (hela planperioden)
Det centrumnära och stationsnära läget gör omvand-
ling av området mycket angeläget. Här föreslås 
omvandling av verksamhetsområde och parkerings-
platser till tät blandstad med bostäder, service och 
lättare verksamheter. Förutsätter att parkeringshus 
byggs för att ersätta markparkering. Gatumiljön längs 
Vattentornsvägen kan göras mer stadsmässig och 
attraktiv samt bidra till att binda samman centrum 
med Näsby då detta område utgjorde det norra låset 
i staden med Norreport och den omgivande lands-
bygden.  Inom området finns tydliga kopplingar till 
järnvägens infrastruktur som magasinsbyggnader och 
äldre system med skjutstall med en hel gårdsbildning. 
Kontakten med kanalen är viktigt vid en utveckling av 
området likaså de gröna värdena som har haft en mer 
framträdande roll tidigare.

Förutsättningar
Idag består området av magasinsbyggnader och parke-
ringsytor norr om vattentornet och blandade verksam-
heter längst i norr. I området finns markföroreningar.  
Området gränsar till kanalerna i öster vilket ger förut-
sättningar för attraktivt boende.

10. Utanverken
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Planförslaget innebär utveckling av Utanverken som 
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park och naturområde med hög tillgänglighet för 
boende i närområdet. Genom förtätning i omgiv-
ningen, bland annat hög exploatering i kvarteret 
Bajonetten, Östra Kasern och inom bangårdsområdet 
är behovet mycket stort att skapa mer parkmark. 
Centrala staden har endast direkt tillgång till två 
större grönområden, Tivoliparken och Utanverken. 
Inom området finns rester av Rosenbergska träd-
gården vilket är en bra utgångspunkt vid en utveck-
ling av området för att tillvarata både de kulturhisto-
riska värdena och de grön-blå värdena som närheten 
till kanalen skapar. Stor hänsyn ska tas till områdets 
kulturhistoriska- och naturvärden.

Förutsättningar
Utanverken är ett viktigt centrumnära grönområde 
som idag i begränsad omfattning utnyttjas för rekre-
ation men har stor betydelse för andra ekosystem-
tjänster. Råbelövskanalen rinner i östra kanten och är 
en viktig dagvattenrecipient i staden. Området hänger 
ihop med Bastionen och stadens kanaler. Våtmar-
kerna och de äldre träden har höga naturvärden.

11. Tivoliparken
Planförslaget (hela planperioden)
Tivoliparken är stadens viktigaste park och behöver 
utvecklas för att möta dagens och framtida behov. 
Trädbeståndet behöver föryngras och nya platser 
och funktioner tillföras. Delar av parken kommer att 

behöva tas i anspråk för att långsiktigt skydda staden 
mot översvämningar genom att bygga skyddsvallar. 
Stor hänsyn ska tas till parkens kulturhistoriska, 
rekreativa och biologiska värden bland annat genom 
att bevara viktiga historiska strukturer vid förnyelse 
samt kompensera förlust av habitat för biologisk 
mångfald. Planförslaget bedöms inte medföra någon 
negativ påverkan på det angränsande riksintresse-
området för naturvård. Tvärtom kan en välplanerad 
parkmiljö utgöra en värdefull buffertzon mellan riks-
intresseområdet och delar av Kristianstads stad.

Förutsättningar
Tivoliparken är anlagd redan i början av 1800-talet 
och kan vara landets äldsta allmänna stadspark. 
Parken ligger mellan centrum och Helgeå och utgör 
stadens viktigaste gröna offentliga plats med många 
olika upplevelsekvaliteter. Teatern och Fornstugan 
är byggnader av stor betydelse för parken,   där den 
senare är byggnadsminne. Fornstugan är den enda 
kvarvarande byggnaden från parkens tidiga bebyggel-
sehistoria och är starkt karaktärsgivande för miljön. 
Tivoliteatern har kopplingar till stenstadens utveck-
ling men bygger även vidare på den nöjesarkitektur 
som tidigt etablerades i parken. Marken är relativt 
låglänt och riskerar att översvämmas vid högvatten 
i Helge å. De gamla träden är värdefull miljö för 
biologisk mångfald. Ett utvecklingsprogram finns 
framtaget för parken. 

12. Grönstråk – Bangården
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Förslaget är att skapa ett tydligare grönstråk mellan 
centrum och södra Näsby genom att utveckla den 
befintliga grönskan och anlägga ny. En ny direkt 
koppling för gående och cyklister mellan centrum 
och Näsby vore önskvärt att ta fram i samband med 
utvecklingen av området. Det är viktigt att stråket 
kan fungera för spridning av växter och djur såväl 
som rekreativt stråk för människor. Stråket behöver 
samordnas med ett eventuellt kollektivtrafikstråk, se 
nummer 14.    

Förutsättningar
Stråket består idag av fragment av grönska i Utan-
verken och sträcker sig sedan över bangårdsområdet, 
som förvisso har en intressant flora, men även är 
ett hinder att passera. Bangårdsområdet är utpekat 
som ett utvecklingsområde för stadsbygd att förtäta. 
I samband med den förtätningen finns det möjlighet 
att jobba med kopplingen över bangården såväl som 
grönstrukturen.  

13. Järnvägsreservat
Planförslaget (sent i planperioden)
I planen finns ett reservat för järnväg utpekat på båda 
sidorna av Kristianstad C. För att Centralstationen 
ska klara den ökade trafikeringen behövs en utökning 
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med en plattform till samt en övergång för att smidigt 
ta sig till de olika plattformarna. Inom området ligger 
två statliga byggnadsminnen i form av vattentorn och 
lokstall med vändskiva kopplat till den äldre järnvägs-
miljön. Respektavstånd till byggnaderna krävs men 
med visad hänsyn till de kulturhistoriska värdena 
kan en utveckling ske i området. På sikt behöver även 
järnvägen översvämningssäkras i samband med att 
dubbelspår byggs mellan Hässleholm och Kristian-
stad. Arbetet måste föregås av utredningar och MKB 
för ingrepp i riksintressen för naturvård, kulturmiljö 
och friluftsliv samt strandskydd och natura 2000 
område. 

Utbyggnaden av järnvägsspåren bedöms inte påverka 
värdena i riksintresseområdet för naturvård eller i 
Natura 2000-området Araslövssjöområdet. Området 
är redan präglat av järnvägens dragning genom 
områdena och den tillkommande störningen bedöms 
vara marginell.

Förutsättningar
Region Skånes målbild för utveckling av tågtrafiken 
kommer innebära en ökad belastning på Kristian-
stad C i framtiden. Den tänkta utbyggnaden till fyra 
spår mellan Hässleholm och Lund som Trafikverket 
planerar för samt dubbelspår på sträckan mellan 
Hässleholm och Kristianstad skulle ge utrymme för 
en sådan ökad trafikering. Därför är det viktigt att 

mark reserveras intill järnvägen för att inte omöjlig-
göra en framtida utbyggnad.  

14. Kristianstadslänken etapp 3 alt. A & B
Planförslaget (hela planperioden)
Syftet med vägreservatet är att lämna utrymme för 
att få till en genare och snabbare kollektivtrafikför-
bindelse till bland annat Näsby, Högskolan, det nya 
badhuset och kommande utbyggnadsområden. Tre 
olika sträckningar för etapp 3 utreds, ombyggnad i 
befintlig sträckning, en sträckning som går över ban-
gårdsområdet och en via Barbacka och Härlövsänga-
leden (se beskrivning objekt 2 ”Kristianstadlänken 
etapp 3 Alt C”). En eventuell länk behöver samordnas 
med nr. 11 Grönstråk.

Förutsättningar
Syftet med Kristianstadslänken är att skapa ett 
högklassigt kollektivtrafikstråk genom Kristian-
stad mellan de stora målpunkterna Södra Näsby, 
Högskolan, badhuset och Krinova med järnvägssta-
tionen, Centrum och CSK. Etapp 1 förbi CSK och etapp 
2 genom Centrum inklusive flytt av resecentrum är 
genomförda. Nästa steg är en fortsatt utbyggnad av 
Kristianstadslänken etapp 3, från Kristianstad C till 
Näsby.

15. Skyddsvall Barbacka/Lokstallarna/Tivoli-
parken

Planförslaget (hela planperioden)
Vallarna inom delområdet som gränsar till Helge 
å, behöver bitvis förlängas och höjas till 4,5 meter 
över havets medelnivå för att skydda befintlig och 
framtida bebyggelse mot de vattennivåer som klimat-
modellerna visar kan inträffa. Detta innebär att mark 
behöver reserveras för ett eventuellt framtida behov 
av förhöjd vall. Markreservatet behöver vara till-
räckligt brett för att kunna hantera olika placeringar 
beroende på geotekniska förhållanden. En särskilt 
utredning tittar närmare på höjder, behov av mark 
och sträckning. Därefter kommer detaljplaner att tas 
fram med tillhörande MKB för att förtydliga begräns-
ningar utifrån befintliga riksintressen och andra 
allmänna intressen.

Förutsättningar
Området ligger inom framtida riskområde för över-
svämning. Idag fungerar banvallen delvis som skydd. 
Strandpromenaden utmed Tivoliparken är ett stråk 
med höga värden där kontakten med Helgeå bör 
ses som en del av parken. Strandpromenaden är en 
mycket viktig del av upplevelsevärdena för parken 
och förmedlar en stor del av dess kulturhistoria.
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3.3 B. Delområde Söder

Skyttenborg, Arenan, Kastanj och järnvägsmuseet

Delområdet omfattar stadsdelarna Udden, Söder och 
Björkhem. Delområde Söder har ett blandat innehåll 
och en blandad bebyggelse både vad gäller arkitektur 
och byggnadernas volym. I området finns bland annat 
villor, industribyggnader och Kristianstads arenaom-
råde som har ett upptagningsområde som sträcker sig 
utanför planområdet. Det är en brist på tydliga rörel-
sestråk både inom området och till omgivande stads-
strukturer. Stordiket och reningsverket ingår i delom-
rådet och deras funktioner är viktiga att både skydda 
och utveckla för stadens långsiktiga utveckling.  

Planförslaget 
Delområdet Söder planeras att bli en integrerad 
del av Kristianstad centrum bestående av bostäder 
med blandade upplåtelseformer, handel och service 
samt idrottsanläggningar. Planförslaget föreslår en 
omvandling av markparkeringar och industri till 
bostäder och kommunal service för att tillvarata det 

centrumnära läget för boende. Det finns behov av 
parkeringshus i området för att kunna frigöra mark. 
Genom att omvandla området med bostäder finns 
möjlighet att öka underlaget för centrumhandeln och 
service. 

Bebyggelsestruktur
Planförslaget medför att minst 600 nya bostäder med 
varierad storlek och upplåtelseform kan tillkomma 
i den västra delen av delområdet, främst väster om 
järnvägen. Det är nästan en ökning med en fjärdedel 
bostäder, till 2300 (1715 bostäder enligt SCB 
bostadspak. 2018-31-12). Inom eller i anslutning till 
området finns därmed behov av en ny grundskola 
och förskola, men även önskemål om att utveckla 
en befintlig förskola genom att fördubbla antalet 
avdelningar. Till detta kommer behov av kultur och 
fritidsanläggningar. Förtätning med stadsbygd är 
utpekad på dagens markparkeringar mellan Yllan och 
järnvägen. Den befintliga arkitekturen i stadsdelarna 
Udden och Söder kan bidra med viktiga arkitekto-
niska värden för att kunna skapa en god boendemiljö 
i området. För att kunna tillföra dessa bostäder och 
samtidigt ha tillräckligt med parkeringsplatser för 
besökare till Yllan och Kristianstads arenaområde 
behöver parkeringshus byggas. 

Bebyggelsestrukturen i området bör vara stadsmässig 
och ha verksamheter i bottenvåningen längs med 

huvudgatorna. Genom hög exploatering ges förutsätt-
ning för ett utökat underlag för service och handel. 
En torgbildning finns i anslutning till arenans entré 
som kan utvecklas till en samlingspunkt för den nya 
attraktiva boendemiljön på Udden. Handelsområdet i 
nordöstra delen av stadsdelen Söder tillåts förtätas. 
Västra delen av stadsdelen behåller sin nuvarande 
användning med bostäder, idrottsområdet, verksam-
heter och handel.

I stadsdelen Björkhem föreslås ingen förändring i 
bebyggelsen, utan befintlig markanvändning i form 
av verksamhetsområde finns kvar. Här finns ett nytt 
verksamhetsområde utpekat för reningsverkets 
behov. 

Trafikinfrastruktur
Genom att bygga ut gång- och cykelvägar in mot 
centrum ökar områdets trygghet och förutsättningar 
för hållbar mobilitet. Kopplingen mellan Yllan och 
arenan behöver också stärkas för gående och cyklister 
för att minska järnvägens barriäreffekt. Förutsätt-
ningar för båttrafiken och båtplatser vid Helge å bör 
utvecklas.

Grönstruktur
För att ta vara på det vattennära läget föreslås ett 
grönt och blått stråk utvecklas längs med Helge å för 
gående och cyklister, med möjlighet till mötesplatser 
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Karta 17. Planförslag område B

och vattenanknutna aktiviteter. Inne i stadsdelen 
Söder behöver grönytor och gatuträd etableras för 
att skapa mer attraktiva offentliga miljöer, bidra med 
ekosystemtjänster och koppla till historiska gröna 
strukturer. I planområdets nordöstra del återfinns 
ett nytt utpekat grönområde längs med Stordiket. 
Öster om reningsverket ger planen möjlighet för 
reningsverket att utveckla reningsdammar inom ett 
nytt grönområde. Dammarna skulle kunna bidra med 
biologisk mångfald och rekreativa värden. Den södra 
delen av grönområdet bör utvecklas för att bli mer 
tillgängligt för boende i området. Grönstråket fyller 
en viktig funktion för rening av dagvatten.

Måluppfyllelse
Söder har goda förutsättningar att uppfylla de tre 
målen för översiktsplanen för staden: stad för alla, 
attraktiv stad och grönblå stad. Här finns möjlig-
het att utveckla platser för möten och bygga nya 
bostäder, kontor, service och handel som med sin 
täthet och blandning ger mångfunktionella miljöer. 
Stadsdelen har goda möjligheter för utveckling av en 
hållbar mobilitet med liten klimatpåverkan. För att 
delområdet ska kunna uppnå målet grönblå stad, är 
det viktigt att grönstrukturen även utvecklas inom 
förtätningsområdena. Kanalen gränsar till området 
och genom att utveckla ett grönstråk längs denna 
kan viktiga värden för både den gestaltade livsmiljön 
och ekosystemtjänsterna vidareutvecklas.
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Karta 18. Planförutsättningar område B

Förutsättningar och analys
Delområde Söder gränsar till centrala staden i norr 
och avgränsas i söder av Hammarsjön. I väster 
gränsar området till Helge å och i öster avgränsas 
den av öppen mark kring Stordiket. Kraftiga barriärer 
både ringar in och skär genom området, E22:an, 
Snapphanevägen, Helge å, kanalen och järnvägen. 
Barriärerna bidrar till dåliga kopplingar, såväl inom 
stadsdelen som till andra delar av Kristianstad, exem-
pelvis centrum och Vilan. Söder präglas idag av såväl 
industrimiljöer som storskaliga idrottsanläggningar 
och bostäder med blandade upplåtelseformer. Väster 
om järnvägen finns flera parkeringar vilka upptar 
stora ytor. På senare år har stora träd och gröna 
områden minskat genom utökning av parkeringsytor 
för att möta behovet av parkering vid evenemang och 
idrottsaktiviteter. I området finns flera samhällsvik-
tiga funktioner som räddningstjänst och reningsverk. 
Sveriges lägsta punkt finns inom området.

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen är varierad i Söder med bland 
annat äldre industriarkitektur av hög kvalitet och 
gedigna material tillsammans med flerbostadshus i 
längor med öppen gårdsmark eller gator mellan husen 
enligt den tidiga funktionalismens ideal. Björkhem 
består av verksamhetsområden, kontorsbyggnader 
och sällanköpshandel, räddningstjänst och renings-
verk omgärdade av större öppna ytor. 
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Bostäder
Enligt SCB (Bostadspak 2018-12-31) så har stadsde-
larna Söder och Björkhem drygt 1700 bostäder som 
fördelar sig på 5 % småhus och 93 % flerbostadshus. 
I delområdet utgörs bostadsbeståndet av 22 % 
bostadsrätter, 73 % hyresrätter och 5 % äganderätter. 
Huvuddelen av bostäderna ligger i stadsdelen Söder 
och består av tät flerfamiljsbebyggelse i norr och 
glesare villaområden i öster och söder. 

Service
Kristianstads arenaområde representerar den nya 
arkitekturen och är med sina stora volymer framträ-
dande blickfång i området och en viktig mötesplats 
inom föreningsliv och evenemang. Väster om arenan 
ligger Järnvägsmuseet, som tillhör Regionmuseet 
Kristianstad verksamhet och drivs tillsammans med 
museiföreningen Östra Skånes Järnvägar. Dagligva-
ruhandeln i anslutning till korsningen Södra Boule-
varden och Snapphanevägen är en viktig målpunkt 
i delområdet. Sydöst om Yllan ligger områdets enda 
förskola. 

Verksamheter
Många av de tidigare verksamheterna på Söder har 
omvandlats till idrottsområde eller kontor och idag 
är Bong och Yllan de enda stora industribyggnaderna 
som finns kvar. Söder om arenan har Radio Kristian-
stad sin verksamhet. I delområdet finns 160 arbets-

platser enligt SCB (SCB:s allmänna företagsregister år 
2015).

Trafikinfrastruktur
Fordonstrafik
Delområdet omgärdas av trafikleder och angörs via 
Ringvägen, Snapphanevägen och Blekingevägen. I 
söder korsas delområdet av väg E22 som också är 
klassad som ett riksintresse. E22 genererar mycket 
buller, vilket innebär att de södra delarna av Söder 
ligger över rekommenderade bullernivåer vid fasad. 
E22 är också utpekad som rekommenderad väg för 
farligt gods.

Omfattande ytor inom delområdet upptas av mark-
parkeringar, dels för de boende i området men framför 
allt  för besökare till Yllan, arenaområdet, handels-
området och Järnvägsmuséet. Dessutom används en 
del av parkeringen som pendlarparkering för de som 
arbetar i centrum.

Kollektivtrafik
Busslinje 3 förbinder idag centrum med Yllan, Kristi-
anstad Arena, idrottsområde Söder och ICA Maxi. 

Cykel- och gångtrafik
Viktiga cykelstråk går längs Snapphanevägen, Are-
navägen, Södra Boulevarden och längs Helge å. Ham-
marslundsvägen är ett viktigt stråk för cykeltrafik från 

Ekenabben, Hammarslund och Viby in till centrum.
Stadsdelen Söder har ett utvecklat gångbane- och 
trottoarsystem medan Björkhem främst är utformat 
för biltrafik och svårtillgängligt för gående. Viktiga 
stråk är Västra Storgatan mellan arenan och centrum 
samt längs Helge å.

Grönstruktur
Övergripande
Det finns en brist på grön- och rekreationsområden i 
stadsdelen Söder i förhållande till mängden bostäder 
medan stadsdelen Björkhem har något fler grönom-
råden. Närheten till Helge å och kanalen som sträcker 
sig genom norra delen av Söder är viktiga tillgångar 
för den västra delen av delområdet. Naturområden 
så som Björket och naturområdena söder om E22:an 
är viktiga, men båda är mer eller mindre påverkade 
av höga bullernivåer från vägar vilket minskar 
områdenas kvalitet. Söder har de senare åren förlorat 
en stor mängd uppväxt grönska i   form av äldre träd 
och buskage när parkeringar till arenan har iord-
ningställts. Björkhems verksamhetsområde ligger på 
låga marknivåer och har begränsad förutsättning för 
förtätning. Stordikets grönstruktur används idag till 
viss del för omhändertagande av dagvatten och har 
begränsad tillgänglighet.

Viktiga parker och grönområden
Strandpromenaden längs Helge å är det viktigaste 
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grönstråket i västra delen och Ekenabben det vikti-
gaste friluftsområdet. Strandpromenaden längs Ham-
marsjön som förbinder Udden med Ekenabben har 
även stora sociala värden för området och är delvis 
skyddade från trafikbuller av hammarslundsvallen. 
Andra betydelsefulla grönområdet är grönstråket 
mellan arenan, parkeringen och handelsområdet. 

Viktiga naturområden
Helge å och Hammarsjön är viktiga naturmiljöer och 
klassade som riksintresse för naturvården och natura 
2000 område, de omfattas också av strandskydd. 
Strandområdena kring och öster om Ekenabben är 
också viktiga för naturvården och här finns planer på 
att inrätta ett nytt naturreservat. Vid Ekenabben finns 
även en utpekad nyckelbiotop.

Viktiga strukturer
Kanalen bildar en viktig grönblå struktur i norra delen 
av Söder och kopplar ihop Helge å med övriga stadens 
kanalsystem. Södra Björket var tidigare tydligare 
sammanlänkat med övriga Björket men är fortfarande 
ett viktigt grön stråk i nord-sydlig riktning.

Hänsynsaspekter
Kulturhistoria
Söder präglas av industrier, bostäder och idrottsan-
läggningar. Stadsdelen är rik på kulturhistoria med 
flera välbevarade tidstypiska byggnader och miljöer. 

Söders centrala delar genomkorsas av järnvägen Kris-
tianstad-Åhus och är till stor del omgiven av öppna 
parkeringsytor. Historiskt har trädplanteringar i hög 
grad bidragit till rumslighet och inramning, men den 
gröna strukturen är idag otydlig. Området präglas 
av flera generationers industriverksamheter, där 
järnvägen och närheten till Helge å har varit förutsätt-
ningar för etableringarna. Äldre verksamheter  finns 
norr om kanalen medan Yllan och Bong är särskilt 
framträdande i söder. Karakteristiskt för industribe-
byggelsen är medveten tidstypisk arkitektur med hög 
kvalitet och gedigna material.

Riksintressen
Norr om delområdet finns riksintresset för Kristi-
anstad stad. Riksintresset grundas på staden som 
befästnings- och residensstad, med dess rutnätsplan 
och arkitektur kopplad till militären. Från väster och 
vidare söder om delområdet går också Helge ås nedre 
lopp som är skyddat som riksintresse för naturvård. 
Genom delområdet går också riksintresset för järnväg 
i kopplingen Kristianstad-Åhus. E22:an är riksin-
tresse för väg. 

Miljö och riskfaktorer
Det finns flera kända markföroreningar inom 
området, varav en del är undersökta och klassade och 
några ännu inte är klassade. Reningsverket som ligger 
inom området räknas som miljöfarlig verksamhet. För 

närvarande finns planer på att ersätta pumpstationen 
i området med en ny för att utveckla verksamheten 
och öka kapaciteten, planerad byggstart är 2020. E22 
söder om området är utpekad som rekomenderad väg 
för farligt gods och bidrar med omfattande bullerpå-
verkan för stora delar av delområdet.
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4. Söder handelsområde

10. Cykelväg – Östra Ågatan

9. Cykelväg – Lägsta punktens väg

5. Reningsverksområdet

6. Stordiket Söder

8. Stordiket Hammarslund

7. Södra Åpromenaden

2. Videllsgatan
3. Bong öster

1. Udden

Karta 19. Planförslag område B med objekt

11. Hammarslundsvalllen

Planförslagets objekt
 
1. Udden
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Området föreslås utvecklas och förtätas med framför 
allt bostäder, men även kontor och verksamheter. 
För att bättre utnyttja det centrumnära läget föreslås 
befintliga parkeringsytor inom delområdet bebyggas, 
vilket kräver att de ersätts med parkeringshus i 
något av objekten 1-3. I bottenplan ska möjlighet för 
handel och service finnas i syfte att öka attraktivitet 
och skapa en centrumkänsla.  Inom delområdet finns 
också behov av en ny förskola men även ytor för fri-
tidsanläggningar utöver de idrottslokaler som behövs 
för den nya skolan, dessa föreslås utvecklas i något 
av objekt 1-3. I området Udden finns också önskemål 
från Barn och utbildningsförvaltningen om att 
utveckla den befintliga förskolan öster om Udden med 
dubbelt så många avdelningar, vilket i så fall kräver 
att yta reserveras för såväl byggnad som utemiljö. 
En utveckling av bostäder och kontor inom området 
skulle kunna bidra till ett större underlag för handeln 
och servicen i centrala Kristianstad. Inom området 
behöver även mark användas för att förbättra den till-
gängliga grönstrukturen för allmänheten. 

Avgränsning mot riksintressen för naturvård och fri-
luftsliv samt strandskydd behöver utredas i framtida 
deltaljplanering av skyddsvallar och bebyggelse. 
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Området är redan idag bebyggt och den planerade 
förtätningen bedöms inledningsvis inte påverka rik-
sintresseområdet negativt. För att undvika störningar 
från rörligt friluftsliv behöver satsningar att göras för 
att kanalisera besökare till de områden där störnings-
risken är som minst.

Förutsättningar
Udden ligger attraktivt vid Helge å i centrumnära läge 
med tillgång till centrumhandel, station och kollek-
tivtrafik, service och nöjen inom gångavstånd. Udden 
består idag av verksamheter och ligger i direkt anslut-
ning till Helge å med viss risk för översvämning vid 
extremt högvatten i ån. Här finns risk för förorenad 
mark med tanke på tidigare industriverksamhet. 
Området har i nuläget begränsad tillgång till grön-
områden med rekreativa kvaliteter. En utveckling av 
södra Åpromenaden skulle stärka rekreationsvärden 
i området. Området gränsar till riksintresseområdet 
Helgeåns nedre lopp.

2. Videllsgatan
Planförslaget (tidigt i planperioden)
För att bättre utnyttja det centrumnära läget föreslås 
befintliga parkeringsytor bebyggas och ersättas av 
parkeringshus i något av objekten 1-3. I bottenplan 
på området Videllsgatan ska möjlighet för handel och 
service finnas i syfte att öka attraktivitet och skapa 
en centrumkänsla. I anslutning till delområdet finns 

också behov av ytterligare en skola och en förskola 
men även ytor för fritidsanläggningar utöver de 
idrottslokaler som behövs för den nya skolan, dessa 
bör utvecklas i något av objekt 1-3.  Videllsgatan 
blir, tillsammans med Västra storgatan, huvudgata i 
stadsdelen och det är därmed längs med denna som 
den huvudsakliga utvecklingen föreslås ske. Särskilt 
viktigt är det också att gång- och cykelvägen för-
bättras för att underlätta framkomligheten och kopp-
lingen till centrum. Bland annat föreslås det att en ny 
GC-bro byggs över kanalen.

Förutsättningar
I området finns i dagsläget tre olika parkeringar längs 
med Helgegatan och Videllsgatan. Järnvägen är ett 
riksintresse och en barriär mellan de tre parkerings-
ytorna och arenan men trafikeringen av spåret är 
mycket begränsad. Järnvägsmuseet har verksamhet 
på spårområdet och vill inte ha fler passager över 
järnvägen än de befintliga. Området ligger centrum-
nära vilket medför att såväl handel, tågstation och 
kollektivtrafik som service och nöjen finns inom gång-
avstånd.

3. Bong öster
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Parkeringen norr om Bong och delar av fabriken längs 
järnvägen ges möjlighet att utvecklas till blandad 
bebyggelse och offentlig plats. För att bättre utnyttja 

det centrumnära läget föreslås befintliga parke-
ringsytor bebyggas och ersättas av parkeringshus 
i något av objekten 1-3. I bottenplan ska möjlighet 
för handel och service finnas i syfte att öka attrakti-
vitet och skapa en centrumkänsla. Inom delområdet 
finns också behov av ytterligare en förskola men även 
ytor för fritidsanläggningar, dessa föreslås utvecklas i 
något av objekt 1-3. Bongs huvudkontorsbyggnad har 
kulturhistoriska värden som med fördel kan bevaras. 
I anslutning till spåret finns Järnvägsmuseet som kan 
utvecklas på platsen utifrån Trafikverkets anspråk 
på järnvägsområdet. Det finns också möjlighet att 
järnvägsmuseet flyttar till lokstallarna i norr och då 
frigörs ytor i området för stadsbygd.

Förutsättningar
Flera befintliga byggnader utmed järnvägsspåret 
har stora kulturhistoriska värden och har möjlighet 
att bidra till områdets attraktivitet både som boen-
demiljö och besöksplats för rekreation och turism. 
Området gränsar till järnvägsspåret som är ett riksin-
tresse och löper mellan Kristianstad och Åhus hamn. 
Området gränsar även till Järnvägsmuseet och dess 
verksamhet.

4. Söder handelsområde
Planförslaget (sent i planperioden)
En befintlig större dagligvarubutik och flera mindre 
handelsverksamheter som har potential att utvecklas 
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med kompletterande handel, service och kontor. Här 
kan med fördel även en offentlig mötesplats gestaltas. 
Det är däremot olämpligt att komplettera med 
bostäder inom området med tanke på marknivån och 
närheten till flera stora vägar som medför buller. 

Förutsättningar
Dagligvarubutiken ligger idag som en envånings 
lagerbyggnad med stora parkeringsytor framför mot 
Snapphanevägen och Södra Boulevarden. Området 
ligger avskärmat i öster och norr av två hårt trafike-
rade vägar och är därför kraftigt bullerutsatt på den 
norra och östra sidan. I söder ligger parkeringsytor 
och i sydväst fotbollsplaner kopplade till Kristian-
stads arenaområde och den verksamheten som äger 
rum där. I väster angränsar ett bostadsområde. 

5. Reningsverksområdet
Planförslaget (hela planperioden)
Reningsverket är en viktig samhällsfunktion som 
behöver kunna utvecklas och utökas genom anlägg-
ningar och reningsdammar. I planförslaget pekas ytor 
för detta ut öster om den befintliga anläggningen. 

Förutsättningar
Området ligger lågt med begränsad kapacitet att 
hantera skyfall. Reningsverket har skyddsavstånd för 
lukt och riskhantering. Stordiket går i områdets östra 
kant och leder ytvatten från en stor del av staden ner 

till Pyntens pumpstation.

6. Stordiket Söder
Planförslaget (hela planperioden)
Intill Stordiket kan reningsverket utveckla fler 
dammar för rening av avloppsvatten. Reningen skulle 
med fördel kunna kombineras med rekreativa värden 
åtminstone i de senare stegen av reningen. 

Förutsättningar
Idag utgörs området av odlingsmark mellan Hammar 
och Söder. I öster gränsar området mot Funda-
tionsvägen. I söder avgränsar E22:an området och i 
norr fortsätter Stordiket in i delområdet Nordöstra 
staden.

7. Södra Åpromenaden
Planförslaget (hela planperioden)
Längs Helge å och Hammarsjöns strand finns behov 
av ett väl gestaltat gång- och cykelstråk som kopplar 
samman bostadsbebyggelsen på Udden med grön-
området på Ekenabben. Utmed Helge åns grönstråk 
eftersträvas en naturlig karaktär som öppnar upp 
mot vattnet och söderut successivt övergår i en mer 
naturlik miljö. Punktinsatser som belysning, och 
besökspunkter kan skapa ett trevligt naturområde 
att röra sig i. Här är möjligt att också utveckla mindre 
ytor för fritidsaktiviteter.

Förutsättningar
Stadsdelen Söder har en stor brist på grönområden och 
rekreativ parkmark. Det strandnära läget är mycket 
attraktivt för rekreation och friluftsliv. En båtplats 
med bodar finns i den norra delen medan delen söder 
om E22:an tidigare har haft en stenbrygga som idag 
är otillgänglig då den är igenväxt med strandskog. 
Området är bullerutsatt från E22:an och passagen 
under vägen upplevs idag smal och otrygg. Tra-
fikverket kommer preliminärt år 2022/2023 påbörja 
ombyggnation av bron över Helge å, i samband med 
detta byggs även gång- och cykelpassagen under E22 
om. Passagen kommer att breddas för att få mer ljus-
insläpp och upplevas som tryggare.

8. Stordiket Hammarslund
Planförslag (hela planperioden)
Området föreslås utvecklas genom att en större del 
görs tillgängligt för rekreation. Ridvägar och gång- 
och cykelvägar behövs för att förbättra tillgänglig-
heten. Genom att utveckla grönstråk väster om Ham-
marslund förbättras tillgängligheten till grönska för 
invånarna och utbudet på gångstråk kan även utökas 
för besökare till Ekenabben. 

Förutsättningar
Området är delvis tillgängliggjort med stigar och 
ligger strategiskt nära bebyggelsen i Hammarslund 
och Hammar. Området ligger förhållandevis lågt och 
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är inte lämpligt att bebygga. Nya stråk har potential 
att stärka Hammarslund och göra området  mer till-
gängligt. Området är även en viktig fortsättning på 
södra delen av Stordiket och för stadens avrinning. 

9. Cykelväg – Lägsta punktens väg
Planförslaget (sent i planperioden)
Förslaget är att ta fram en gen cykelkoppling mellan 
delområdet Söder och delområdet Hammar.  

Förutsättningar
Cykelstråket föreslås dras längs med reningsverkets 
södra och östra sida där det delvis finns befintlig gång 
och cykelväg. Stråket passerar den lägsta punkten 
i Sverige vilken med fördel kan utvecklas för att bli 
mer attraktiv och trevlig. De östra delarna av stråket 
föreslås dras längs med en befintlig bäck i kanten på 
jordbruksmarken och korsa Fundationsvägen och 
ansluta till cykelvägen som löper längs östra sidan. 
Föreslagen dragning av cykelvägen är preliminär och 
kan utvecklas och anpassas, till exempel i samband 
med att reningsverkets nya dammar ska anläggas.   

10. Cykelväg – Östra Ågatan
Planförslaget (hela planperioden)
Förslaget är att förlänga cykelvägen från Västra boule-
varden, rakt söderut längs med Östra Ågatan. Därefter 
föreslås en bro koppla den norra sidan av Helge å med 
den södra.

Förutsättningar
Östra Ågatan är idag en lokalgata med parkerings-
platser för bilar längs med västra sidan av gatan. Vid 
sidan av parkeringarna löper järnvägen mellan Åhus 
och Kristianstad. En ny koppling mellan centrum 
och söder för cyklister såväl som gående innebär en 
genare väg för dem som cykelpendlar, men även de 
som rör sig mellan arenan och centrum. Dragningen 
av stråket är preliminär och anslutningarna mellan 
Västra Boulevarden och cykelvägen söderut mot Åhus 
behöver studeras närmare. 

11. Hammarslundsvallen
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Vallen behöver höjas för att skydda befintlig och 
framtida bebyggelse mot de vattennivåer som klimat-
modellerna visar kan inträffa. Detta innebär att mark 
behöver reserveras för ett eventuellt framtida behov 
av förhöjd vall. Markreservatet behöver vara till-
räckligt brett för att kunna hantera olika placeringar 
beroende på geotekniska förhållanden. Planförutsätt-
ningarna kommer att utredas i framtida detaljplan för 
skyddsvallen.

Förutsättningar
Området ligger inom framtida riskområde för över-
svämning. Idag fungerar den befintliga vallen delvis 
som skydd, men den kommer på sikt vara för låg. 
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3.4 C. Delområde Nordöstra staden

Östra Kasern, brandstationen i Nosaby och kyrka 
Gratia Dei.

Inledning
Delområdet Nordöstra staden omfattar stadsdelarna 
Lyckans höjd, Egna hem, Fäladen, Östra Kasern, Som-
marlust, Österäng, Kulltorp, Nosaby och Möllebacken. 
Stadsdelscentrum finns i Österäng och till viss del i 
Sommarlust och bostäder dominerar i alla stadsdelar. 
Björket och parkstråket upp till Nosaby utgör de vik-
tigaste grönområdena i stadsdelen. De två viktigaste 
stråken för cyklande och kollektivtrafik är Kanalgatan 
och Prästallén medan Nosabyvägen och Gustav Hell-
ströms väg är betydelsefulla för biltrafiken. Järnvägen 
och Nosaby industriområde är påtagliga barriärer 
i väster. Planområdets norra och östra del består av 
jordbruksmark. Få förändringar i markanvändningen 
föreslås i delområdet då andra delområden har 
bedömts som mer angelägna att utveckla.

Planförslaget 
I området föreslås nybyggnation i mindre omfattning 
vilket dels beror på att det i området saknas lämpliga 
platser för förtätning och dels på avståndet till 
centrum, kollektivtrafik och service. Lokaliseringen 
av ny bebyggelse har förlagts till de kärnor och stråk 
som är utpekade i utvecklingsstrategin. En utveckling 
av grönområdet föreslås längs Stordiket i öster, som 
ska försörja hela staden. 
  
Bebyggelsestruktur
Planförslaget innebär cirka 350 nya bostäder. Detta 
innebär en mindre ökning med bostäder i området 
på cirka 6 % (5 490 bostäder enligt SCB bostadspak. 
2018-12-31). Huvudsaklig utveckling av delområdet 
föreslås vid Sommarlust och Östra Kasern genom för-
tätning och omvandling för att skapa starkare stråk 
och stadsdelscentrum, men även i norr vid Nosaby. 
Inom eller i anslutning till området finns behov av att 
avsätta ytor för en ny grundskola med avdelning för 
särskola och en ny förskola samt tillhörande idrotts- 
och fritidsanläggningar.

Trafikinfrastruktur
Inga större förändringar föreslås i trafikinfrastruk-
turen i delområdet. Några korsningar med hög 
olycksstatistik behöver åtgärdas vid Snapphanevägen 
och Kanalgatan. Cykelvägnätet i delområdet behöver 
kompletteras med en sträcka utmed Nosabyvägen.

Grönstruktur
I de östra delarna föreslås utveckling av ett större 
grönområde längs med Stordiket med möjlighet för 
rekreation och naturvård. Till exempel skulle det 
vara möjligt att ta hand om järnutfällningar från den 
torrlagda sjöbotten. I anslutning till Stordiket föreslås 
även Prästaskogen utvecklas till rekreationsområde. 
De lågt liggande delarna av före detta Nosabyviken 
är mindre lämpade för bostadsbebyggelse på grund 
av markförhållanden, begränsad avrinning och risk-
hantering. Sommarlustparken behöver utvecklas 
och förnyas för att möta det ökande antalet boende i 
området och närheten till förskolor.

Måluppfyllelse
Planförslaget innebär goda möjligheter till att uppnå 
de övergripande målen genom markanvändning och 
strategier. Befintliga bostäder i delområdet är av 
god kvalitet och möjliga förtätningar vid Sommar-
lust bidrar till att fler har nära till dagligvaruhandel 
och service. De nya skollokalerna vid Östra Kasern 
försörjer södra delen av delområdet. En ny torgplats 
vid Sommarlust blir en viktig offentlig plats och den 
nya bebyggelsen kan stärka den gestaltade livsmiljön. 
Utvecklingen av Österängs centrum bidrar också till 
ett mer attraktivt stadsdelscentrum med fler boende 
nära service och bättre mötesplatser och offentliga 
rum. Utveckling av grönområdena vid Prästaskogen 
och Stordiket erbjuder möjligheter för förebyggande 
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Karta 20. Planförslag område C

folkhälsa och rekreation samt stärkta ekosystem. Del-
området är dock funktionsuppdelat och därmed inte 
särskilt blandat eller mångfunktionellt med låg täthet 
i norra delen vilket försvårar hållbar mobilitet och 
ökar klimatpåverkan. 
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Karta 21. Planförutsättningar område C

Förutsättningar och analys
Stadsdelarna har vuxit fram allteftersom staden 
expanderat. Fram till 1870-talet, då Nosabyviken 
invallades, var stora delar sjöbotten eller fuktiga 
strandängar vid Nosabyviken. Egna hem började 
byggas på 1920-talet, följt av Lyckans höjd på 1940-
talet och sedan Fäladen, Kulltorp, Österäng och Möl-
lebacken på 1960- och 1970-talen. Nosaby är en 
gammal kyrkby som behållit en del av sin karaktär 
trots att stadsdelen vuxit ihop med övriga staden. 
En stor del av delområdet ligger på låglänt mark i 
den torrlagda Nosabyviken. Ett stadsdelscenter har 
skapats i Österängsområdet och ytterligare ett, fast 
lite mindre tydligt, har tillkommit vid Sommarlust.
 
Översiktligt
För Lyckans höjd, Egna hem, Fäladen och västra delen 
av Kulltorp är Kanalgatan det naturliga stråket in 
mot centrum. Grönområdet Björket fungerar som en 
barriär mellan centrum och stadsdelarna Österäng, 
Kulltorp, Nosaby och Möllebacken. Flerfamiljshusen 
är samlade i Lyckans höjd, Egna hem, Fäladen och 
Österäng medan Kulltorp, Nosaby och Möllebacken 
domineras av villor. Flerfamiljshusen är placerade 
som fria längor i park enligt funktionalismens ideal. 
Större institutionsbyggnader ligger i anslutning till 
Björket.
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Bostäder
Flerfamiljshusen är samlade i Lyckans höjd, Egna 
hem, Fäladen och Österäng medan Kulltorp, Nosaby 
och Möllebacken domineras av villor. Flerfamiljs-
husen är placerade som fria längor i park enligt funk-
tionalismens ideal. Enligt SCB (Bostadspak. 2018-12-
31) finns det nästan 5 500 bostäder i stadsdelen vilka 
fördelade sig på 29 % småhus och 66 % flerfamiljshus 
och av totala bostadsbeståndet är 9 % bostadsrätter 
och 65 % hyresrätter och resterande äganderätter. 
Andelen småhus ligger nära genomsnittet för hela 
staden medan andelen bostadsrätter endast är lägre i 
delområdet Hammar/Viby. Trots att andelen småhus 
utgör mindre än en tredjedel upptar småhus mer än 
halva arealen inom delområdet för bostäder. Området 
har flest bostäder av de olika delområdena.

Service
Området har två mindre stadsdelscentrum med 
dagligvaruhandel, dels i Österäng som försörjer den 
egna stadsdelen och dels i Sommarlust som främst 
försörjer Fäladen och Egna hem. Lyckans höjd har 
nära till centrum och även till Sommarlust medan 
Möllebacken, Kulltorp och Nosaby saknar närhet 
till stadsdelscentrum. Tillgången till service ökar 
ju närmare centrum man kommer och i de äldre 
bostadsområdena som Egna hem, Lyckans höjd och 
Fäladen finns på flera platser lokaler för handel, 
service och kontor i bottenvåningar. Det finns cirka 

10 förskolor och 7 grundskolor inom delområdet, 
främst koncentrerade till den sydvästra delen. 

Verksamheter
Över lag finns det få verksamheter och arbetsplatser 
i delområdet. Arbetsplatserna är främst kommunala 
och regionala institutioner som skolor, förskolor och 
vårdinrättningar. Större institutionsbyggnader ligger 
i anslutning till Björket, som är ett större skogsom-
råde i delområdets västra del.

Trafikinfrastruktur
Fordonstrafik
För Lyckans höjd, Egna hem, Fäladen och västra delen 
av Kulltorp är Kanalgatan det naturliga stråket in mot 
centrum även Snapphanevägen är ett viktigt huvud-
stråk för trafik mellan delområdets stadsdelar och 
centrum. Sjövägen och Prästallén är viktiga förbin-
delselänkar inom området medan Snapphanevägen, 
Nosabyvägen och Gustaf Hellströms väg förbinder 
området med andra delar av staden. Delområdet 
saknar tydliga noder för olika trafikslag.

Kanalgatan är viktig för fordonstrafik in mot centrum 
men stora delar av Österäng, Kulltorp, Nosaby och 
Möllebacken tar Nosabyvägen och Gustaf Hellströms 
väg för att ta sig till andra delar av staden. Tegelbruks-
vägen är en viktig förbindelse till Näsby och korsar 
järnvägen i en plankorsning. Även vid Nosaby och 

Kulltorp finns plankorsningar med järnvägen vilka 
utgör barriärer för fordonstrafiken.

Kollektivtrafik
Delområdet försörjs av två busslinjer, dels linje 3 som 
följer Kanalgatan ut till Nosaby och sedan via Nosa-
byvägen till Möllebacken, dels linje 2 som går till 
Österäng. Norra delen av Österäng och delar av Egna 
hem har långt (över 400 meter) till närmaste bussför-
bindelse.

Cykel- och gångtrafik
Cykel- och gångvägarna är väl utbyggda i delområdet 
men det saknas tydliga och trygga stråk från Nosaby 
och Möllebacken in till centrum.

Grönstruktur
Övergripande
Björket är det viktigaste grönområdet i delområdet 
men fungerar i nuläget som en barriär mellan centrum 
och stadsdelarna Österäng, Kulltorp, Nosaby och Möl-
lebacken. Råbelövskanalen utgör ett viktigt stråk med 
gångvägar längs kanalen men den är också en barriär 
mellan de båda sidorna. Övriga delar av delområdet 
har bristfällig tillgång till parkmark och särskilt större 
stadsdelsparker.

Viktiga parker och grönområden
Björket har ett välutvecklat stigsystem och används 
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flitigt av de boende runt området. Den slutna skogen 
upplevs dock av en del som otrygg. I förlängningen 
av Björket norr om Österäng finns parkstråk som är 
viktiga för denna stadsdel. Av Sommarlustparken 
återstår en mindre del av parken, som dock är viktig 
för delområdet eftersom den erbjuder andra upple-
velsekvaliteter än Björket. I övrigt är tillgången till 
parkmark begränsad men många grönytor finns på 
kvartersmark i såväl områden med flerfamiljshus som 
villor.

Viktiga naturområden
Björket består av snart 100-årig lövskog som 
har utvecklat höga naturvärden och är utpekat 
i naturvårdsprogrammet som särskilt värdefull. 
Prästaskogen är en 20-årig skogsplantering som nu 
börjar få skogskaraktär. Den varierade artsamman-
sättningen på lövskogen ger förutsättningar för en 
rik biologisk mångfald. Längs Stordiket finns omfat-
tande före detta odlingsmark  som lämnats att växa 
igen och områden som tidigare använts som golfbana. 
Här håller på att utvecklas naturvärden med varierad 
biologisk mångfald och ostörda miljöer. 

Viktiga strukturer
Stordiket är en viktig blå struktur i området som har 
potential att utvecklas mer. Längs Stordiket finns ett 
långt obebyggt låglänt område i östra delen av staden 
som knyter ihop landskapet norr om Nosaby med 

Ekenabben och Hammarsjön i söder. Björket, 
Prästaskogen och parkerna i norra Österäng bildar 
en grön halvcirkel i delområdet och kopplar till 
Stordiket. 

Hänsynsaspekter
Kulturhistoria
Inom området finns en stor variation av bebyggelse 
från egnahemsvillor till industrilokaler. Villabebyg-
gelsen har en brokig karaktär där de skilda delarnas 
utbyggnadsperioder kan skönjas i byggnadsvolym 
och takfall. Trädgårdar med uppvuxna fruktträd, 
prydnadsbuskar och häckar binder ihop tomterna 
till ett område med grön prägel. Flerfamiljshusen i 
Fäladen och Lyckans höjd utgörs av sammanhållen låg 
bebyggelse i tegel lokaliserad kring öppna gårdsrum. 
Viktiga kulturhistoriska miljöer är bland annat Östra 
Kasern, Allögården, flera hus i Egnahemsområdet, 
delar av Fäladen och bostadsområdet norr om Park-
skolan.

Riksintressen 
Genom delområdet går riksintresset för järnväg 
mellan Kristianstad och Karlskrona.

Miljö- och riskfaktorer 
Förorenad mark finns i stadsdelen Fäladen som 
delvis är byggd på utfyllnad och deponi. Buller är 
inte något påtagligt problem i delområdet bortsett 

från bostadsområdena närmast järnvägen som är 
utsatta för höga bullernivåer. Skyddsavstånd finns 
till djurhållning i närheten av bebyggelsen. I det 
nordvästra hörnet av delområdet går en regional 
högspänningsledning över jordbruksmarken och ner 
i verksamhetsområdet som ligger inom delområde 
Näsby. Råbelövskanalen som går genom delområdet 
bedöms ha måttlig ekologisk potential. Översväm-
ning är en risk i stora delar av området.
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9. Cykelväg – Nosbyvägen

7. Lekholmens grönområde

6. Stordiket

1. Sommarlust  

2. Östra kasern

5. Prästaskogen

Karta 22. Planförslag område C med objekt

3. Nosby norra

4. Österäng centrum
8. Sommarlustparken  

Planförslagets objekt
1. Sommarlust
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Planförslaget innebär förtätning av bebyggelsemiljön 
med blandade funktioner som bostäder, kontor, 
service och handel. Längs Kanalgatan skapas en mer 
stadsmässig gatumiljö med flervåningshus i gatulivet 
och utåtriktade verksamheter i gatuplanet. I området 
skapas en torgmiljö intill dagligvaruhandel och Som-
marlustparken upprustas utifrån nya behov. Området 
har ett centrumnära läge och goda kommunikationer 
med buss, cykel och gång. Här finns möjlighet att 
stärka en kärna i stadsdelen genom högre täthet på 
boendet och öka förekomsten av service och handel. 
Inom området finns önskemål om att utveckla en 
förskola. 

Förutsättningar
Idag består området till stor del av parkering och 
grönområde med lågt rekreationsvärde. Den gamla 
folkparken finns delvis bevarad i Sommarlustparken 
och några byggnader har kulturhistoriska värden. Det 
finns ett pågående detaljplanarbete för området. 

2. Östra kasern
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Planförslaget innebär förtätning inom Östra Kasern 
med främst skolverksamhet och eventuellt bostads-
bebyggelse. Längs Vattentornsvägen bör en stads-
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mässig gatumiljö eftersträvas för att skapa ett attrak-
tivt och tryggt stråk samt koppla Näsby närmare till 
centrum. Inom området bör behovet av fritidsytor 
utöver sporthall utredas, med tanke på det centrum-
nära läget.  

Förutsättningar
Östra Kasern innehåller kulturhistoriskt intressanta 
byggnader och byggnadsmiljöer från 1920-talet som 
har förtätats under senare decennier med bostäder. I 
norr ligger skolbyggnader som delvis är av temporär 
karaktär. Det finns ett pågående detaljplanarbete 
för området. Ett kunskapsunderlag för kulturmiljön 
behöver tas fram där fokus läggs på den militära 
anläggningen och dess byggnadsbestånd. En attrak-
tivare koppling mellan staden och Näsby är i linje 
med de värden som beskrivs i objekt 9, ”Ravelinen” i 
delområde Centrala staden.

3. Nosaby norr
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Området ges möjlighet att utvecklas med stadsbygd 
i den sydvästra delen. I den mer låglänta östra delen 
finns möjlighet till dagvattenhantering och ett nytt 
grönområde. Nybyggnationen kompletterar den äldre 
bebyggelsen i Nosaby och skapar en mer samman-
hållen gatumiljö. Stadsdelen saknar dagligvaruhandel 
och med fler bostäder ökar möjligheten till etablering.

Förutsättningar
Området ligger i direkt anslutning till Nosabyvägen 
och den äldre bebyggelsen i Nosaby. Idag öppnar sig 
jordbrukslandskapet mellan bebyggelsen längs vägen 
och ger utblickar i landskapet. Den västra och södra 
delen ligger högre, medan den nordöstra delen är mer 
låglänt, kring 2 meter över havet. Råbelövskanalen 
går i östra kanten och avvattnar Råbelövssjön och det 
låglänta jordbruksområdet uppströms. Risk för över-
svämning vid skyfall och komplicerade geotekniska 
förutsättningar måste beaktas vid planläggning och 
exploatering. 

4. Österäng centrum
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Planen möjliggör en förtätning av Österängs centrum 
med främst bostäder ovanpå och intill befintlig cen-
trumanläggning. Det finns också behov av att utveckla 
centrums offentliga platser och stärka områdets 
mötesplatser. Riskhantering och geoteknik behöver 
utredas mer inför detaljplanering.

Förutsättningar
Österängs centrum består av en envånings cen-
trumanläggning med livsmedelsbutik, restaurang, 
bibliotek och utbildning etc. De olika verksamhe-
terna har entré från olika håll och det skapas ingen 
naturlig mötesplats för besökande till stadsdelscen-
trum. Området ligger lägre än havsnivån och här finns 

begränsad kapacitet för skyfallshantering.

5. Prästaskogen
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Planförslaget föreslår en utveckling av skogsplante-
ringen söder om Prästallén till ett rekreationsområde 
med stigar, rastplatser samt stärkta upplevelsevärden 
och ekosystemtjänster. 

Förutsättningar
Prästaskogen är ett låglänt område med dåliga grund-
förhållanden för byggnation och risk för översväm-
ning vid skyfall som lämpar sig bäst för att utvecklas 
som grönområde. Närheten till Österäng gör området 
särskilt betydelsefullt för rekreation och friluftsliv. 
Skogsplanteringen utfördes i slutet av 1990-talet 
med syfte att skapa rekreationsmark. Området ligger 
på botten av före detta Nosabyviken cirka 1-2 meter 
under havsytans medelnivå. Avvattning sker via 
Stordiket till pumpstationen vid Pynten.

6. Stordiket
Planförslaget (hela planperioden)
Planförslaget innebär utveckling av ett större grön-
område längs Stordiket där rekreation och dagvatten-
hantering prioriteras. Området är lämpligt för utom-
husidrott och fritidsverksamheter som kan bedrivas 
utan att påverka natur- och landskapsvärdena inom 
området negativt. 
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Möjlighet finns att återuppta till exempel golfbana 
och att anlägga en större sjö för sedimentering av 
järn. Inom området finns också behov av tydliga stigar 
och skyltning. 

Förutsättningar
Området utgörs av före detta odlingsmark på 
invallad sjöbotten. Delar av området har använts som 
golfbana i början av 2 000-talet men ligger just nu 
oanvänd. I söder finns även odlingsmark som brukas 
och i norra delen ohävdad mark.

7. Lekholmens Grönområde
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Planförslaget innebär att området utvecklas främst 
med de gröna värdena (rekreation, biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster). Området behöver tillgänglig-
göras för att få ett större rekreationsvärde och kan 
med fördel kopplas till Prästaskogen i norr.

Förutsättningar
Norr om området ligger Prästaskogen, som liksom 
Lekholmen är utpekat för en utveckling av rekreation, 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. I öster 
avgränsas området av Gustaf Hellströms väg och Lek-
holmens förskola. I väster avgränsas området av Som-
marstadens kolonilotter. I söder avgränsas området 
av Östra kommunhuset och Milnersgymnasiet. 
Området ligger på botten av före detta Nosabyviken 

cirka 2 meter under havsytans medelnivå. Avvattning 
sker via Stordiket till pumpstationen vid Pynten.  

8. Sommarlustparken
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Utveckling av parkens kvaliteter och funktioner 
för att tillgodose kringboende och nytillkomna 
bostäder i Sommarlustområdet. Flera förskolor finns 
i området och har behov av parkmarken och dess 
kvaliteter i sin pedagogiska verksamhet.

Förutsättningar
Naturmark finns i angränsande Björket medan 
parkmark med sina upplevelsekvaliteter och funk-
tioner är mycket sparsamt förekommande i stads-
delen. Sommarlustparken var tidigare en del av 
folkets park med större utbredning och har idag ett 
ganska spartanskt utförande med gräsytor och en del 
äldre spridda träd.

9. Cykelväg – Nosbyvägen
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Planförslaget är att anlägga en cykelväg från Strids-
vagnsvägen till Nosabyvägen, en länk som saknas i det 
nuvarande cykelvägnätet. 

Förutsättningar
I dagsläget saknas en säker koppling för gående och 
cyklister mellan Nosaby och Möllebacken till Näsby 

och Gamlegården. Föreslagen dragning finns utpekad 
som åtgärd i Kristianstads trafikplan.  
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3.5 D. Delområde Näsby

Högskolan Kristianstad, Lind, Fröknegård och Gam-
legården

Inledning
Delområdet omfattar den nordvästra delen av staden 
med stadsdelarna Näsby och Gamlegården och är 
omgiven av naturområden och jordbruksmark i norr, 
väster och söder. I öster gränsar delområdets verk-
samhetsmark till bostadsområden. Inom delområdet 
finns Högskolan Kristianstad och Krinova Science 
Park som stora arbetsplatser men även Näsby indu-
striområde. Stadsdelarna Näsby och Gamlegården är 
två bostadsområden med olika strukturer som med 
fördel kan utvecklas och kopplas mer till varandra 
och naturområdet som de gränsar till. Lingenässkolan 
invigdes 2019 och har lokaliserats som ett bidrag till 
att binda samman Näsby och Gamlegården. Delom-
rådet har målpunkter som högskolan Kristianstad, 
Krinova Science Park, rekreationsområdet Näsby fält 
och Kristianstad badrike som är under uppförande. 
Samtliga nämnda målpunkter har hela kommunen 

och även angränsande kommuner som upptagnings-
område.  

Planförslaget
Planförslaget tar sin utgångspunkt i att stärka möj-
ligheterna till ett ökat utbud av bostäder i nära 
anslutning till Lingenässkolan och nytt badhus samt 
tillgången till dagligvaruservice och naturmark för 
rekreation. Det bedöms också vara viktigt att kom-
plettera med ny bebyggelse i befintlig struktur främst 
i anslutning till stadsdelscentrum i Gamlegården samt 
på och kring högskoleområdet. 

Sedan den fördjupade översiktsplanen 2009 antogs 
har kommunen frångått planen och byggt Lingenäs-
skolan på vad som i planen var grönområde. Detta har 
gjort att utbyggnadsområdena på Näsby fält i detta 
planförslag har minskats för att kompensera byggna-
tionen av Lingenässkolan. 

I planförslaget för delområde Näsby har stort fokus 
lagts på förtätning vid Gamlegården, Krinova Science 
park, Högskolan Kristianstad och området söder om 
Stridsvagnsvägen. Planförslaget föreslår också en 
utveckling av grönområdet med en ökad tillgäng-
lighet, fler funktioner och fler ekosystemtjänster i 
mötet mellan bebyggelsen och den skyddade naturen 
på Lingenäset och Näsbyfältet. 
 

Bebyggelsestruktur
I planförslaget beräknas föreslagna utbyggnads- och 
förtätningsområden för stadsbygd kunna omfatta 
cirka 1200 nya bostäder. Områdena ska även inrymma 
den service som den större befolkningsmängden 
kräver. Detta motsvarar en ökning av antalet bostäder 
i delområdet med cirka en tredjedel (3956 bostäder 
enligt SCB bostadspak. 2018-12-31). Inom delom-
rådet finns även behov av en grundskola och två 
förskolor med tillhörande idrotts- och fritidsanlägg-
ningar.  

Utbyggnaden av bebyggelse på Näsby fält skapar en 
definitiv gräns som inte kan förändras i framtiden 
utan att göra skada på höga natur- och rekreativa 
värden. Därför är det viktigt att mötet mellan bebyg-
gelse och grönområde får hög kvalitet både stadsmäs-
sigt och ekologiskt. Detta kan göras genom så kallade 
”gröna kajer” (koncept utarbetat i Järfälla kommun). 
En viktig del i konceptet är att vända bebyggelsen ut 
mot grönområdet och förlägga entréer och gångstråk 
på denna sida för att skapa folkliv och trygghet längs 
stråket.

Flera av förtätningsområdena består i dagsläget av 
stora parkeringsytor eller obebyggd kvartersmark 
som skapar ödsliga partier i delområdet och minskar 
det sociala livet och attraktiviteten. Genom förtätning 
med bostadstyper som kompletterar Gamlegården 
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Karta 23. Planförslag område D 
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finns möjlighet att bättre koppla ihop det västra 
området med småhusbebyggelse med det östra. 
I anslutning till högskoleområdet finns möjlighet 
att skapa mer liv över hela dygnet genom att bygga 
bostäder, skola och ett badhus. Till de nya områdena 
på Näsby finns möjlighet att planera för gruppbo-
städer eller vård- och omsorgsboende då dessa funk-
tioner saknas i de västra delarna av delområdet. 

I det nuvarande planförslaget finns ett område söder 
om Stridsvagnsvägen utpekat för handel och förtät-
ning av handel. Området innehåller i dagsläget en stor 
dagligvaruhandel och några mindre företag samt fri-
tidsverksamheter. Stadsdelscentrumet har möjlighet 
att utvecklas genom att förtätas med handel, service 
och eventuellt bostäder.

Trafikinfrastruktur
Det finns ett stråk utpekat i planförslaget för gång- och 
cykel utmed Stridsvagnsvägen, samt söderut längs 
väg 118. Detta stråk är viktigt för att minska biltra-
fiken till Lingenässkolan och knyta ihop stadsdelarna 
med nordöstra staden. En utveckling av gång- och 
cykelstråket mellan centrum och Näsby behöver ske 
för att öka tryggheten och intresset för miljövänliga 
transporter. Idag kan Näsby och högskolan upplevas 
ligga långt från centrum, På grund av barriärer, men 
fågelvägen är det cirka 1,5 kilometer. Det är viktigt 
att skapa förutsättningar så att Näsby känns närmare 
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centrum och en del i detta arbete är att göra förbätt-
ringar för kollektivtrafiken och cyklister. Kristian-
stads kommun håller på att utreda hur kollektivtra-
fiken kan utvecklas och hur cykelvägen till Näsby kan 
bli mer attraktiv. Utredningen görs i ett projekt som 
kallas Kristianstadslänken etapp 3. 

Grönstruktur
I planförslaget pekas Näsby fält ut som ett stort grön-
område vilket föreslås utvecklas med bland annat fler 
stigar och upplevelsevärden. Grönområdet ansluter 
till viktiga parkstråk i befintlig bebyggelse på Näsby 
och Gamlegården som tillsammans med befintligt 
naturreservat i väster skapar ett stort samman-
hängande natur- och rekreationsområde av regional 
betydelse. I delområdet har 100 meter bedömts som 
lämpligt byggnadsfritt avstånd mellan det skyddade 
naturområdet och föreslagen ny bebyggelse på Näsby 
fält. Avståndet anses vara tillräckligt för att den 
nya bebyggelsen inte ska påverka värdena i riksin-
tressena negativt. Området som avgränsar den nya 
bebyggelsen och den skyddade naturen har potential 
att bidra positivt till riksintressena för naturvård och 
friluftsliv genom att exempelvis förbättra tillgänglig-
heten i området för boende och besökare, men också 
förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald.  
   
För att undvika störningar från rörligt friluftsliv 
behöver satsningar att göras på ”gröna målpunkter” 

för friluftslivet inom Näsbyfält för att kanalisera 
besökare till de områden där störningsrisken är som 
minst. Utbyggnaden av nya bostadsområden innebär 
även en risk för att de skyddade områdena utsätts för 
buller och ljusföroreningar. Detta kan påverka fågel-
livet negativt och det är därför viktigt att bebyggelsen 
utformas på sådant sätt att risken för buller och ljus-
föroreningar minimeras. 

Måluppfyllelse
Delområde Näsby har god förutsättningar att uppfylla 
målet attraktiv stad genom att stärka de två stadsde-
larna och stråken mellan dem. Även målet grönblå 
stad kan uppfyllas med den goda tillgången till natur 
och parkmark och möjligheter att förstärka kopp-
lingen mellan dessa och bostäderna i området. För 
att nå målet stad för alla är det viktigt att kollektivtra-
fiken ges goda förutsättningar att nå de målpunkter 
som är av regionalt intresse som högskolan Kristian-
stad och Kristianstad badrike. 

Större utmaningar är att ta hänsyn till naturvärdena 
på Näsby fält och kulturmiljövärdena i anslutning till 
det före detta militärområdet. Det är därför viktigt 
att tidigt i processen arbeta med natur- och kultur-
värdena för att få till en bra utveckling av området.
Delområdet har i nuläget bristande kopplingar mellan 
de olika stadsdelarna i delområdet, men även mellan 
Näsby och övriga staden. Därför är det av största vikt 

att nåbarheten förbättras med hjälp av trygga stråk 
och att den framtida utvecklingen av de nya bostads-
områdena blir mer varierade med tydliga kopplingar 
till befintlig struktur för att delområdet ska upplevas 
som ett område. 

En annan stor utmaning är de socioekonomiska förut-
sättningarna på Gamlegården med trångboddhet och 
arbetslöshet. Förtätning med andra typer av bostäder, 
verksamheter, service och mötesplatser kan komplet-
tera och stärka områdets sociala hållbarhet. 

Förutsättningar och analys
Delområdet gränsar till naturreservat och rekrea-
tionsområden på Näsby fält i väster och söder, jord-
bruksmark i norr samt järnvägen och gamla banvallen 
till Arkelstorp i öster. Delområdet är relativt högt 
beläget med bra markförutsättningar för byggnation 
och begränsad risk för översvämning från Helge å och 
Araslövssjön samt vid skyfall. Näsby industriområde 
tillsammans med Skånemejerier och Allöverket ligger 
som en barriär mellan centrala staden och bostadsbe-
byggelsen på Näsby. Järnvägen och Härlövsängaleden 
samt Snapphanevägen är också barriärer i anslutning 
till delområdet. 

Gamlegården är ett av stadens större hyreshusom-
råden, byggt under miljonprogrammet och idag Kris-
tianstads mest tätbefolkade bostadsområde. Enligt 
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Karta 24. Planförutsättningar område D

folkhälsoenkäten är Gamlegården en socioekonomiskt 
utsatt stadsdel där många invånare känner sig otrygga 
och har lägre hälsostatus än i övriga kommunen. Vid 
Gamlegårdens centrum finns behov av gestaltade 
mötesplatser i olika former. Bristfälliga utemiljöer 
behöver rustas upp för att attrahera fler människor 
och skapa en känsla av trygghet. Högskolan Kristian-
stad och inkubatorn Krinova är viktiga arbetsplatser 
och målpunkt för många besökande studenter och 
företagare. Näsby industriområde är ett av Kristian-
stad stads större verksamhetsområden med många 
arbetsplatser.

Bebyggelsestruktur
Näsbychaussén kantas av den äldsta bebyggelsen och 
har en varierad bebyggelsestruktur. Näsby regemente 
tillkom på 1920-talet med sina storslagna institu-
tionsbyggnader. Den äldre villabebyggelsen i söder 
växte fram under 1940-1960-talet samtidigt som 
flerfamiljshusen i sydöstra delen. Gamlegården pla-
nerades i slutet av 1960-talet samtidigt som Näsby 
industriområde etablerades. Militären lämnade 
regementet 1994 och Högskolan Kristianstad och 
Krinova Science park tog över användningen av 
lokalerna. Dagligvaruhandeln och verksamhetsom-
rådet i södra Näsby växte fram i slutet av 1980-talet. 
I norra delen av Gamlegården finns detaljplaner för 
småhusbebyggelse som bara delvis genomförts under 
de tio år sedan planen antogs.
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Bostäder
Näsby har enligt SCB (bostadspak. 2018-12-31) 
nästan 4000 bostäder som fördelar sig på 12 % 
småhus och 74 % flerbostadshus och resterande spe-
cialbostäder. Bostadsbeståndet är uppdelat i 19 % 
bostadsrätter och 71 % hyresrätter och resterande 
äganderätter. Nästan all småhusbebyggelse finns i 
delområdets sydvästra del och majoriteten av hyres-
lägenheterna finns i den norra och bostadsrätterna i 
den östra delen av delområdet. Denna uppdelning av 
tre, inåt sett, homogena områden skapar tre områden 
med helt olika karaktär och förutsättning för de 
boende med väldigt tydliga gränser mellan de olika 
områdena. Det innebär också att de boende i de olika 
bostadsområdena ibland upplever sig tillhöra ett 
visst område och identifierar sig med andra som bor 
i samma kvarter, men inte i grannkvarteret. Detta kan 
leda till segregering.

Service
Olika servicefunktioner och handel har sedan länge 
funnits på Näsbychaussén men fått allt mer konkur-
rens från nya stora dagligvaruaffärer och Gamle-
gårdens stadsdelscentrum som byggdes i början av 
1970-talet. Skolor, bibliotek och äldreboende finns 
nära Gamlegårdens stadsdelscentrum. En ny skola 
har färdigställts 2019 mellan de båda stadsdelarna på 
Näsbyfältet.

I södra delen av Näsby planeras ett nytt kommunalt 
badhus som ska försörja kommunens alla invånare. 
I anslutning till det nya badhuset finns bowling och 
padelhall. Här finns även Högskolan Kristianstad och 
Krinova Incubator and Science Park. Här finns också 
dagligvaruhandel och apotek m.m. Det saknas grupp-
bostäder eller vård- och omsorgsboende inom de 
västra delarna av delområdet och det finns behov av 
ny vårdcentral på Näsby.

Verksamheter
I östra kanten av delområdet ligger Näsby industri-
område som är det största centralt placerade verk-
samhetsområdet i staden. Här finns flera arbets-
platser och en stor blandning av verksamheter från 
vuxenskola till däckverkstad och kommunala bolag 
som C4 Energi. 

Trafikinfrastruktur
Fordonstrafik
De viktigaste trafikstråken är Snapphanevägen och 
Härlövsängaleden som både fungerar för genom-
fartstrafik och angöring till Näsby och Gamlegården. 
Gatustrukturen har utvecklats på olika sätt i delom-
rådet, med sammankopplad struktur i söder och säck-
struktur i norr. Omfattande parkeringsplatser finns i 
anslutning till högskolan, Krinova, handelsområdet i 
Södra Näsby och intill Gamlegården.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafikförsörjningen till området är god med 
täta stadsbussturer till Gamlegården och högskolan 
och en hög andel kollektivtrafikresenärer. Region-
bussar går idag på Snapphanevägen och möjliggör 
snabba förbindelser med centrum och tätorterna 
norr om staden.

Cykel- och gångtrafik
Näsbychaussén är ett viktigt stråk för både bilar, 
cyklister och gående i delområdet. Snapphanevägen 
är en bred gata med ett högt trafikflöde (10000-13000 
fordon/dygn) och vägen upplevs idag som en barriär 
mellan Näsby/Gamlegården och områdena öster om 
Snapphanevägen. Cykelvägarna inom delområdet är 
väl utbyggda medan anslutningarna till andra delar av 
staden är begränsade. Viktigaste stråken är gång- och 
cykelbron över bangårdsområdet, stråket längs Här-
lövsängaleden och Snapphanevägen över järnvägen. 
Gång och cykelstråket in mot centrum över bangårds-
området upplevs av många som otryggt särskilt under 
vinterhalvåret. Till Kulltorp finns ett stråk längs Tegel-
bruksvägen. Gångtrafiken är främst utvecklad längs 
Näsbychaussén. 

Grönstruktur
Övergripande
Delområdets viktigaste grönområde är Näsby fält och 
de tre parkstråk som sträcker sig in i stadsdelarnas 
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bebyggelse. Det viktiga parkstråket som ligger i Gam-
legården är på kvartersmark och förvaltas av AB Kris-
tianstadsbyggen.

Viktiga parker och grönområden
Hjärtebackeparken är en stadsdelspark som ligger 
centralt i delområdet. Gamlegårdsparken ligger på 
kvartersmark men uppfattas som en allmän parkmark 
för stadsdelen. Nörringeparken öster om högskolan 
är en viktig tillgång för södra Näsby men upplevs av 
många som otrygg och mindre attraktiv och behöver 
förändras för att bli mer använd

Viktiga naturområden
Det före detta militära övningsfältet Näsby fält är 
upptaget som Natura 2000-område och riksintresse 
för naturvård och friluftsliv. Området har höga natur-
värden och stora rekreativa värden. Stora delar av 
området är också utpekat som naturreservat, där det 
finns restriktioner kring användning och nyttjade.
Längs Elmetorpsvägen och i Nörringeparken finns en 
del äldre träd som har höga biologiska värden.

Viktiga strukturer
Längs Snapphanevägen och i östra kanten av Näsby 
industriområde finns breda gröna stråk som har 
betydelse för ekosystemtjänsterna i området. Längs 
Industrigatan och de korsande Tegelbruksvägen 
och Svetsarevägen finns trädallér som bildar viktiga 

strukturer och blir allt viktigare med åldern.

Hänsynsaspekter
Kulturhistoria
Huvudådern genom Näsby utgörs av Näsbychaussén 
från vilken tvärgående gator strålar ut i villa- och 
flerfamiljshusområden. En promenad genom stads-
delen erbjuder en exposé över Sveriges förändrade 
stadsplaneideal och byggnadsstilar under loppet av 
1900-talet. Här blandas egnahemsvillor med privata 
trädgårdar från 1900-talets första hälft med 1960-
talets lamellhus i öppna gårdsstrukturer tillsammans 
med butiks- och servicelokaler. Näsby hålls samman 
av en rik grönska som tillsammans med ett förhållan-
devis slingrande och småskaligt vägnät bryter upp 
kvarteren i mindre enheter.

Norr om Bataljonsvägen ligger stadsdelscentrat 
Gamlegården, uppbyggt under miljonprogrammets 
intensiva byggnadsperiod kring mitten av 1960-talet, 
där koncentrationen av andelen lägenheter är störst 
i delområdet. Ytterligare ett storskaligt område inom 
Näsby är den gamla militärbebyggelsen som idag 
används av högskolan. 

Riksintressen
Inom delområdet finns det fyra riksintressen att 
ta hänsyn till. Det är riksintresset för luftfart, som 
sträcker sig över västra delen av Gamlegården och 

Näsby och riksintressena för naturvård och friluftsliv 
samt Natura 2000. I östra utkanten av delområdet, 
längs med verksamhetsområdet och industriområdet 
gränsar Näsby till riksintresset järnväg. Riksintressen 
har olika förutsättningar som behöver beaktas i den 
översiktliga planeringen när det gäller känslighet för 
ingrepp i och i närheten av riksintresset. Därför ska 
konsekvenserna av en förändrad markanvändning 
beskrivas och motiveras i enlighet med Plan- och 
Bygglagen och Miljöbalken innan den kan antas.

I delområdet Näsby så ligger Objekt 5, 11 och 12  i nära 
anslutning till Natura 2000-områdena Västra Fäladen, 
Lingenäset, Araslövssjöområdet och Araslövssjön 
samt till riksintresseområdet Helgeåns nedre lopp. Av 
de negativa påverkansfaktorerna som finns beskrivna 
i bevarandeplanerna är det ”bebyggelse” och ”stör-
ningar från det rörliga friluftslivet” som kan kopplas 
till planförslaget. Det ökade antalet människor som ny 
bostadsbebyggelse för med sig kan innebära en ökad 
belastning på områdena. Eftersom det finns iordning-
ställda leder/stråk i området bedöms störningsris-
kerna inledningsvis vara små. Då de tre områdena (5, 
11 och 12) är fullt utbyggda finns det dock en risk för 
en alltför hög belastning på naturvärdena i de närlig-
gande skyddade områdena.

Miljö och riskfaktorer
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Karta 25. Planförslag område D med objekt

13. Hjärtebackeparken

I den östra och södra delen av delområdet ligger indu-
strier och verksamheter. Inom detta område finns 
flera ytor som av Länsstyrelsen Skåne är klassade 
som potentiellt förorenade områden. Majoriteten av 
ytorna är inte riskklassade och ett fåtal har fått klass-
ningen 3 av 4, där 1 är ”Mycket stor risk” och 4 är 
”liten risk” för att det är förorenat. Ett mindre antal 
av verksamheterna inom området är tillståndsplik-
tiga verksamheter som kontrolleras av Länsstyrelsen. 
Ett antal av de befintliga verksamheterna är också 
klassade som verksamheter med betydande störning. 
I delområdets sydöstra verksamhetsområde ansluter 
en regional högspänningsledning. I de västra delarna 
av delområdet sträcker sig en del av järnvägen som 
går mellan Malmö-Kristianstad. I västra delarna av 
planområdet sträcker sig Helge å, som bedöms ha god 
ekologisk status.
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Planförslagets objekt
1. Gamlegården
Planförslaget (hela planperioden)
På parkeringsytor och grönytor som omger bostads-
området Gamlegården föreslås förtätning med 
bostäder och service. Det finns även möjligheter till 
förtätning i anslutning till stadsdelscentrumet med 
framförallt bostäder. Gamlegården domineras av 
hyreslägenheter i flerfamiljshus och att komplettera 
med andra boendeformer skulle bidra till att bredda 
bostadsutbudet. En förtätning här innebär ett boende 
som är i anslutning till ett befintligt stadsdelscentrum 
och nära till ett stort rekreationsområde.

Förutsättningar
Gamlegården har begränsade kopplingar till 
omgivande stadsdelar och en bebyggelse med 
likartat formspråk och innehåll. Parkeringsytorna 
utnyttjas inte effektivt och en del av grönytorna 
har låga upplevelsekvaliteter och används i nuläget 
sparsamt för rekreation. Längsmed Bataljonsvägen 
löper en allé som om möjligt bör bevaras då den är 
en viktig koppling till delområdets historia och är 
biotopskyddad. Centrumbyggnaden är en envånings 
inåtvänd byggnad omgiven av parkmark och parke-
ringar vilka skapar en ödslighet. Tre ingångar leder 
in till ett inglasat torg dit affärer och andra verksam-
heter har ingångar. Grönytorna runt centrumbygg-
naden har låga rekreativa kvaliteter och används inte 

speciellt mycket av invånarna. De offentliga platserna 
intill entréerna är mer använda och fungerar som 
mötesplatser.

2. Högskolan Kristianstad
Planförslaget (hela planperioden)
Förslaget är att utveckla förutsättningarna inom 
området för högskolans behov samtidigt som fler 
bostäder kan tillkomma. Mer boende i och kring 
högskolan skapar mer liv och rörelse och en tryggare 
och mer attraktiv miljö. Högskolan har önskemål om 
mer ändamålsenliga lokaler som kan ge bättre för-
utsättningar för verksamheten. En förtätning skapar 
utrymme för omvandling av en del av befintliga 
lokaler till bostäder eller annan verksamhet. 

Förutsättningar
Högskolan bedriver verksamhet i de gamla 
regementslokalerna på Näsby. Byggnaderna är från 
1920-talet och har byggts om för undervisningsverk-
samhet och kompletterats med en central byggnad 
med restaurang och föreläsningssalar. Högskolans 
byggnader har kulturhistoriska värden vilket bidrar 
till områdets attraktivitet och utgör en betydelsefull 
grund i gestaltningen av området.

3. Krinova Science Park
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Krinova har stora markparkeringar och andra öppna 

ytor runt befintlig bebyggelse som föreslås förtätas 
för verksamheten samt komplettera med annan verk-
samhet, bostäder och service. 

Förutsättningar
Krinovas innovations- och utvecklingsverksamhet 
bedrivs i de gamla militära lokalerna till P6 som har 
kompletterats med fler byggnader. Stora ytor upptas 
av parkering och uppställningsytor mellan byggna-
derna. Området har nära till högskolan men även 
närhet till boende och dagligvaruhandel. 
 
4. Stridsvagnsvägen syd
Planförslaget (hela planperioden)
Planförslaget möjliggör utveckling av blandad bebyg-
gelse i det attraktiva läget med utsikt över Näsby fält 
i söder. Fastigheterna har möjlighet att utvecklas med 
en gestaltning som tillvaratar lägets möjligheter att 
skapa utsikter över grönområdet. Befintliga sport-
verksamheter kan kombineras med andra verksam-
heter och möjlighet till boende vore attraktivt i det 
här läget. Varje fastighet har relativt stora ytor för 
parkering och vid en mer yteffektiv parkeringslös-
ning skapas möjligheter för utökad bebyggelse. Det 
aktuella planförslaget bedöms inte påverka värdena 
i Natura 2000-området Västra Fäladen negativt. För 
att undvika störningar från rörligt friluftsliv behöver 
satsningar att göras för att kanalisera besökare till de 
områden där störningsrisken är som minst.
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Förutsättningar
Fastigheterna gränsar till Näsby fält, men byggna-
derna vänder sig från fältet och utnyttjar inte det 
unika läget. I byggnaderna finns sportlokaler för pad-
deltennis, bowling m.m. 

Området gränsar till riksintresseområdet Helgeåns 
nedre lopp, Natura 2000-områdena ”Västra Fäladen” 
samt ”Araslövssjöområdet” och ligger ca 1 km från 
Natura 2000-området Araslövssjön. Det främsta hotet 
mot områdets värden utgörs av en försämrad hävd. 
Då området, tillsammans med andra förtätningspro-
jekt, är fullt utbyggda finns det risk för störning av det 
rika fågelliv som finns i Natura 2000-områdena Aras-
lövssjön och Araslövssjöområdet.

5. Granbacken och Furubacken
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Området föreslås utvecklas med ny blandad bebyg-
gelse på Näsby fält. De stora ytorna kan med fördel 
utvecklas med såväl bostäder som kontor och viss 
service eller dagligvaruhandel. Inom område 5, 12 
eller 13 behöver det planeras för en ny grundskola, 
två förskolor och ett vård- och omsorgsboende i och 
med ökningen av antalet boende inom delområdet. 
I samband med det bör också behovet av ytor för 
fritidsanläggning inom stadsbygden, utöver idrotts-
hall för skolans behov, undersökas och planeras för. 
Här föreslås en utveckling med kvarter som vänder 

sig ut mot naturen utan att för den delen tappa eller 
vända ryggen mot det befintliga bostadsområdet. 
Närmast Näsby fält bör det finnas ett stråk för gående 
och cyklister som tydliggör mötet mellan natur och 
stadsbygd. Tydliga stråk som förbinder naturmarken 
med befintliga gångstråk inom Gamlegården/Näsby 
är viktiga att ta tillvara. 

Området är ett av få i stadens närhet utan översväm-
ningsrisk och med bra geotekniska förutsättningar 
samt goda kommunikationer vilket motiverar att kva-
litativ grönstruktur tas i anspråk. Kompensatoriska 
åtgärder kommer att vidtas för att höja grönstruk-
turens kvalitet runt planområdet. En buffertzon till 
Natura 2000-området och riksintresset för naturvård 
på 100 meter minskar påverkan på dessa. 

Biosfärenheten har tagit fram ny kunskap om struk-
turer för natur- och kulturmiljö samt ekosystem-
tjänster på Näsby fält som är ett viktigt underlag att 
använda sig av vid framtida planering. Baserat på 
kunskapen finns förslag på hur stadsbyggnaden kan 
placeras för att påverka natur- och kulturmiljö och 
ekosystemtjänster minimalt. Det är viktigt att bygg-
nationen anpassas till befintliga träd och buskmil-
jöer och att dessa integreras som delar av blivande 
parkmark samt att buffertzoner mot naturen inklu-
deras i planområdena

Utbyggnaden av nya bostadsområden innebär även 
en risk för att de skyddade områdena utsätts för ljus-
föroreningar. Detta kan påverka fågellivet negativt 
och det är därför viktigt att bebyggelsen utformas på 
sådant sätt att risken för ljusföroreningar minimeras. 

Förutsättningar
Området har tidigare varit militärt övningsområde 
och spår finns kvar efter denna verksamhet. De västra 
delarna av fältet har skyddats som naturreservat med 
anlagda strövstigar och är utpekat som internatio-
nellt skyddsvärt Natura 2000-område. Området har 
höga kvalitéer för boende med närhet till rekreation, 
skola, högskola, arbetsplatser, handel och service. 
Här råder marknivåer som möjliggör byggnation 
utan utvecklat skydd för översvämning och höga vat-
tenflöden. Området ligger inom preliminär avgräns-
ning för ett nytt vattenskyddsområde och behöver 
utformas utifrån de föreskrifter som vattenskydds-
området medför.  

6. Nya Näsbyentrén
Planförslaget (sent i planperioden)
Handelsområdet i stadsdelens södra del kan utvecklas 
för att bli mer attraktivt för besökande och mer till-
gängligt för gående och cyklande. Med förbättrad 
gestaltning av offentlig plats samt gång och cykel-
stråk skulle entrén kunna bli mer intressant. Området 
utökas mot Härlövsängaleden för att skapa en mer 
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inbjudande entré till stadsdelen och möjliggöra för 
utökad handel och service. Området gränsar till riks-
intresse för naturvård och Natura 2000-område men 
bedöms inte påtagligt påverka dessa negativt i förhål-
lande till övrig kringliggande bebyggelse. 

Förutsättningar
Området ligger inklämt mellan skyddsvallen i väster, 
Härlövsängaleden i söder, infarten till Näsby i öster 
och en stor parkeringsyta i norr. Inom området finns 
uppväxt grönska, med träd och buskar. Idag utgörs 
området av enkla handelsbyggnader utan fönster 
med stora parkeringsytor framför. Nästan all utemiljö 
används för biltrafik och det finns inga offentliga 
mötesplatser i anslutning till handeln. Ytan ligger 
inom påverkansområdet (vilken är 500m enligt 
framtagen MKB för verksamheten) från gasrening 
2 på Näsbyholmsvägen 6 där biogas renas till for-
donsgas. Närheten till gasrening 2 behöver hanteras 
i kommande planläggning. 

7. Näsby fält
Planförslaget (hela planperioden)
Grönområdet mellan naturreservatet Näsby fält och 
bebyggelsen behöver utvecklas för att få bättre till-
gänglighet för allmänheten och högre upplevelsekva-
liteter och biologisk mångfald. Mötet mellan stad och 
grönområde behöver få höga kvaliteter och inbjuda 
till att röra sig längs mötet i stadsgränsen. Stråken 

från parkerna i Näsby och Gamlegården behöver 
kopplas till Näsby fält med stigar och cykelvägar.

Förutsättningar
Det gamla militära övningsområdet Näsby fält är 
skyddat som naturreservat i den västra delen (utanför 
planområdet) medan den östra delen (planområdet) 
inte har någon tydlig markanvändning. Området 
består huvudsakligen av öppen gräsvegetation med 
dungar och trädridåer men här sker en ökad igen-
växning av buskar och träd i och med den extensiv 
skötseln av området. Spår av den militära verksam-
heten kan fortfarande ses i området och har kultur-
historiska värden.

Området gränsar till riksintresseområdet Helgeåns 
nedre lopp samt Natura 2000- områdena Västra 
Fäladen och Araslövssjöområdet. Planförslaget 
bedöms inte påverka värdena i dessa områden 
negativt eftersom planområdet och dess omgivningar 
sedan länge präglas av ett stort antal personrörelser 
med koppling bla till det redan befintliga handelsom-
rådet.

8 & 9. Grönstråk - Granbacken & Furubacken 
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Planförslaget är att säkerställa att det finns åtmins-
tone två gröna kopplingar genom utbyggnadsområdet 
för stadsbygd (Granbacken i söder och Furubacken 

norr om). Var stråken ska gå får detaljstuderas när 
områdena granbacken och Furubacken ska detaljpla-
neras men det bör finnas utrymme för ett stråk mellan 
ny stadsbygd i väster och Lingenässkolan i öster.

Förutsättningar
Området utgör idag delar av Näsby fält och har 
därmed höga gröna värden, som bör tas tillvara. Det 
nya stråket kan med fördel dra nytta av befintlig infra- 
och grönstruktur inom området, som tillexempel trä-
dalléer, stigar och parker. Grönstråket kan hjälpa till 
att stärka kopplingar mellan Näsby fält och ny grön-
struktur inom stadsbygden ”Granbacken och Furu-
backen” och befintlig grönstruktur i Näsby. 

10. Cykelstråk – Stridsvagnsvägen
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Förslaget är att komplettera cykelvägen utmed Strids-
vagnsvägen, där cykeltrafiken idag samsas med bil- 
och kollektivtrafik. 

Förutsättningar
I planförslaget pekas den sydvästra delen av Näsby 
fält ut som intressant att utveckla med stadsbygd. Vid 
en utveckling av området utökas behovet av en säker 
gång- och cykelväg mot centrum och Gamlegården.



ÄNDRING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR KRISTIANSTAD STAD 2021DELOMRåDEN | D. NÄSby135

11. Tvedegården
Planförslaget (sent i planperioden)
Området föreslås i huvudsak utvecklas med bostäder 
som kompletterar och förstärker Gamlegårdens 
bostadsstruktur. Området kommer att gränsa till 
naturområdet och jordbruksmarken i norr och mötet 
med det öppna landskapet bör gestaltas utifrån land-
skapsbildens förutsättningar. En större utbyggnad 
här kan stärka befintliga detaljplaner i anslutning till 
området. Odlingslotter eller kolonilotter inom eller i 
anslutning till området ska fortsatt finnas kvar, loka-
liseringen avgörs vid detaljplanering. Inom område 5, 
11 eller 12 behöver det planeras för en ny grundskola, 
två förskolor och ett vård- och omsorgsboende i och 
med ökningen av antalet boende inom delområdet.

Utbyggnaden av nya bostadsområden innebär även 
en risk för att de skyddade områdena utsätts för ljus-
föroreningar. Detta kan påverka fågellivet negativt 
och det är därför viktigt att bebyggelsen utformas på 
sådant sätt att risken för ljusföroreningar minimeras. 

Biosfärenheten har tagit fram ny kunskap om struk-
turer för natur- och kulturmiljö samt ekosystem-
tjänster på Näsby fält som är ett viktigt underlag att 
använda sig av vid framtida planering. Baserat på 
kunskapen finns förslag på hur stadsbyggnaden kan 
placeras för att påverka natur- och kulturmiljö och 
ekosystemtjänster minimalt. Det är viktigt att bygg-

nationen anpassas till befintliga träd och buskmil-
jöer och att dessa integreras som delar av blivande 
parkmark samt att buffertzoner mot naturen inklu-
deras i planområdena

Förutsättningar
Området ligger i den norra delen av Näsby i anslut-
ning till Gamlegården där befintliga planer för ny 
bebyggelse har haft begränsad efterfrågan. Närmaste 
dagligvaruhandel återfinns i Gamlegårdens centrum. 
I området finns i nuläget odlingslotter som komplet-
terar den i övrigt begränsade tillgången på småskalig 
odling inom Gamlegården. Hur områdets tillgång till 
kollektivtrafik kommer se ut beror bland annat på 
dragningen av en framtida superbuss till Kristian-
stad. Området är idag en del av Näsby fält och ligger i 
närheten av Natura 2000.

12. Oxeldungen
Planförslaget (sent i planperioden)
Området föreslås i huvudsak utvecklas med bostäder 
i den nordvästliga delen av Gamlegården. Området 
kommer i huvudsak att gränsa till naturområdet i 
norr och mötet gestaltas utifrån landskapsbildens 
förutsättningar och för att ge attraktivitet åt boende-
miljön. Lägg till: Inom område 5, 11 eller 12 behöver 
det planeras för en ny grundskola, två förskolor och 
ett vård- och omsorgsboende i och med ökningen av 
antalet boende inom delområdet.

Utbyggnaden av nya bostadsområden innebär även 
en risk för att de skyddade områdena utsätts för ljus-
föroreningar. Detta kan påverka fågellivet negativt 
och det är därför viktigt att bebyggelsen utformas på 
sådant sätt att risken för ljusföroreningar minimeras. 

Biosfärenheten har tagit fram ny kunskap om struk-
turer för natur- och kulturmiljö samt ekosystem-
tjänster på Näsby fält som är ett viktigt underlag att 
använda sig av vid framtida planering. Baserat på 
kunskapen finns förslag på hur stadsbyggnaden kan 
placeras för att påverka natur- och kulturmiljö och 
ekosystemtjänster minimalt. Det är viktigt att bygg-
nationen anpassas till befintliga träd och buskmil-
jöer och att dessa integreras som delar av blivande 
parkmark samt att buffertzoner mot naturen inklu-
deras i planområdena

Förutsättningar
Området ligger i den norra delen av Näsby i den 
nordvästra delen av Gamlegården. I öster gränsar 
området till ett nybyggt villaområde. Närmsta dag-
ligvaruhandel återfinns i Gamlegårdens centrum. 
Hur områdets tillgång till kollektivtrafik kommer se 
ut beror bland annat på dragningen av en framtida 
superbuss till Kristianstad. Området är idag en del av 
Näsby fält och ligger i närheten av Natura 2000.
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13. Hjärtebackeparken
Planförslaget (hela planperioden)
Utveckla kvaliteter och funktioner i Hjärtebacke-
parken för att knyta samman norra och södra delen 
av delområdet. 

Förutsättningar
Parken utgör ett viktigt grönstråk mellan Näsby 
schausséen och Hjärtebackes fält (som är den delen 
av Näsby fält som ligger närmast parken) och är 
dessutom delområdets viktigaste park. Gestaltningen 
är relativt storskalig och särskilt den norra delen kan 
upplevas som ödslig.
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CONDITORI

3.6 E. Delområde Västra staden

Malmströms konditori, Pelarpoppel, Klocktorn vilans 
kyrka och naturum.

Inledning
Västra staden består av stadsdelarna Härlöv, Char-
lottesborg och Vilan. Delområdet domineras av verk-
samhets- och handelsområden längs med Långebro-
gatan. Bostäder finns främst i Charlottesborg och på 
Vilan. Korsningen Härlövsängaleden och Långebro-
gatan är central i staden och en av de mest trafikerade 
platserna. Delområdet är kraftigt funktionsuppdelat 
och det är en utmaning att skapa en större blandning 
av bebyggelsetyper och funktioner och samtidigt 
integrera de olika delarna med varandra. E22:an 
utgör en barriär i söder och medför också omfat-
tande bullerpåverkan. Västra staden saknar ett tydligt 
stadsdelscenter.

Planförslaget
Planförslaget vill skapa ett större inslag av bostäder 
och blandad bebyggelse samt förtäta i de östra 
delarna av delområdet. Delområdet behöver få bättre 
tillgång till grönska att rekreera sig i, men även ytor 
för fritidsanläggning i och med den ökade befolk-
ningen inom området. Härlövs ängar och backar är 
utpekat för att möjliggöra en utveckling av delom-
rådets grönstruktur, vilket kan stärka delområdet 
såväl som staden. För tillgängligheten är det viktigt 
att flera delar av delområdet kopplas samman med 
gång- och cykelvägar till Härlövs ängar och backar. 
Norr om Charlottesborg föreslås ett område avsättas 
för koloni- och odlingslotter, vilket kan stärka till-
gången på odlingsmöjligheter men också möjliggöra 
möten mellan invånare i delområdet och angränsande 
delområden. I delområdets västra ytterkant gör plan-
förslaget det möjligt att vidareutveckla det befintliga 
handels- och verksamhetsområdet.    

Bebyggelsestruktur
Totalt finns utrymme för cirka  1 000 nya bostäder 
i planförslaget, vilket är en ökning av bostadsbe-
ståndet inom delområdet med 30 %  (1589 bostäder 
enligt SCB bostadspak. 2018-12-31). Inom delom-
rådet behöver även mark avsättas för en ny förskola. 
Det finns dessutom möjlighet att utveckla en del verk-
samhet och handel inom planförslaget. Genom att 
skapa fler områden med stadsbygd ges möjlighet till 

en mer blandad bebyggelse och närhet mellan bostad, 
arbete, handel och service. Det är också viktigt att öka 
variationen i upplåtelseformer, särskilt i Charlottes-
borg. Längs Långebrogatan skulle en mer stadsmässig 
bebyggelsestruktur med högre hus mot gatan och 
verksamheter i bottenvåningen som vänder sig ut mot 
gatan kunna stärka stråket. I anslutning till den östra 
kärnan i delområdet, korsningen mellan Långebro-
gatan-Härlövsängaleden, bör ett stadsdelscentrum 
utvecklas med offentliga platser, fritidsanläggningar, 
service, handel och arbetsplatser i anslutning till tät 
bebyggelse och noder i trafikinfrastrukturen.

Trafikinfrastruktur
I delområdet finns två viktiga kärnor. Dels i kors-
ningen mellan Långebrogatan-Härlövsängaleden 
och i korsningen mellan Långebrogatan och E22:ans 
förlängning till Härlöv. Långebrogatan är ett viktigt 
utvecklingsstråk som på sikt skulle kunna utvecklas 
till en stadsgata i den östra delen av stråket. 

En ny väg, Vilanleden, finns även utpekad i trafik-
planen norr om Vilans industriområde för att avlasta 
Långebrogatan. Nya anslutningar för väg 19 samt en 
utveckling av Härlövs trafikplats har undersöks i en 
ÅVS som trafikverket tagit fram tillsammans med 
kommunen och Region skåne. Nästa steg är att ta fram 
en vägplan som fastställer placeringen av nya väg 19.  
I planförslaget är området markerat som vägreservat.
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Karta 26. Planförslag område E
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Grönstruktur
Planförslaget stärker grönstrukturen genom att skapa 
och säkerställa fler parkytor i stadsdelen. Vid förtät-
ning av stadbygden ska mark reserveras för mindre 
parker. Utvecklingen av Härlövs ängar och backar 
har mycket stor betydelse för rekreation och fri-
luftsliv i området, där tillgången idag är mycket brist-
fällig. Befintlig parkmiljö i Charlottesborgsparken 
bör öppnas upp för allmänheten. Även tillskottet av 
odlings- och kolonilotter skulle kunna öka tillgänglig-
heten till grönstruktur för allmänheten. 

Måluppfyllelse
Delområdet har svårt att uppfylla de tre övergripande 
målen då det är kraftigt funktionsuppdelat med 
omfattande trafikinfrastruktur, glest planerade verk-
samhetsområden och förorenade markområden med 
mera. Planen innebär möjligheter att skapa bättre 
boendemiljöer genom att komplettera Charlottes-
borgsområdet med mer blandad bebyggelse, utveckla 
Vilans strandäng till en blandad stadsbygd och förtäta 
längs östra delen av Långebrogatan för att skapa 
en stadsgata. De ekologiska värdena kan utvecklas 
genom grönområdet på Härlövs ängar och backar. I 
övrigt begränsas delområdets utveckling genom de 
många vägreservaten.
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Karta 27. Planförutsättningar område E

Förutsättningar och analys
Stadsdelen har vuxit fram längs västra infarten till 
staden Kristianstad. Vilan i östra delen av stadsdelen 
utvecklades under 1800-talet till en blandad bebyg-
gelse med många villor med stora trädgårdar, indu-
strier och högre hyreshus längs Långebrogatan. På 
1960-talet omvandlades delar av bostadsområdena 
till industrier samtidigt som soptippen på Härlovs 
ängar etablerades i norr. Charlottesborg är ett fler-
familjshusområde som växte fram under miljonpro-
grammet på 1970-talet. Enligt Region Skånes folkhäl-
soenkät är Charlottesborg en socioekonomiskt utsatt 
stadsdel där många invånare känner sig otrygga och 
har lägre hälsostatus än i övriga kommunen. Härlöv 
är en by som påverkades av skiftena då många gårdar 
flyttade ut i odlingslandskapet runt byn. På 1980- och 
1990-talet växte Härlöv västerut med verksamhets- 
och handelsområden. 

Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen är generellt gles med stora ytor för tra-
fikinfrastruktur och skyddszoner kring dessa. Verk-
samhets- och handelsområdena är särskilt glesa. 
Blandningen av olika bebyggelsetyper är begränsad 
förutom i den äldre delen av Vilan. Området saknar 
tydliga kärnor eller stadsdelscentrum.
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Bostäder
I slutet av 2018 fanns det enligt SCB ( Bostadspak. 
2018-12-31) 1589 bostäder i delområdet, fördelat  
på 14 % småhus och 75 % flerbostadshus och 11 % 
specialbostäder. Jämfört med övriga staden är detta 
en låg andel småhus. Bostadsbeståndet utgörs av 66 
% bostadsrätter och 26 % hyresrätter och resterande 
äganderätter. 

Service
I delområdet finns ett grundläggande utbud när det 
kommer till kommunal service så som grundskola,  
resursskola och förskolor. Här finns även ett större 
omsorgsboende på Charlottesborg. I det västra del-
området finns ett stort utbud av sällanköpshandel och 
här finns även planer på att anlägga en större daglig-
varubutik. Området är främst anpassat för att vara 
tillgängligt för bilister. Längs med Långebrogatan och 
i de östra delarna av området finns en del verksam-
heter och handel samt café och snabbmatskedjor. Här 
finns även ett antal tankstationer och sällanköpsbu-
tiker. Norr om Vilan ligger besökscentrumet naturum 
som är kopplat till Biosfärområde Kristianstads Vat-
tenrike. 

Verksamheter
Verksamheter dominerar i de norra och östra delarna 
av området. Den största arbetsplatsen är Scan med 
över 500 anställda. I de västra delarna dominerar 

sällanköpshandeln. Delområdet är relativt likt staden 
som helhet när det kommer till fördelningen av 
arbetsplatser kopplat till antalet anställda. En stor del 
av arbetsplatserna, 47 %, har 1-4 anställda.  

Trafikinfrastruktur
Fordonstrafik
Västra staden har många stora och viktiga trafikleder 
för fordonstrafik och kollektivtrafik som E22, väg 
21, Härlövsängaleden, väg 19 och Långebrogatan. 
Viktiga noder i trafikstrukturen är korsningen Här-
lövsängaleden-Långebrogatan samt E22 och dess 
anslutning till Härlöv. Långebrogatan och Härlöv-
sängaleden-Allégatan är de största trafiklederna 
inom  delområdet med närmare 14 000 fordon per 
dag. Dessa har också direkt anslutning till väg 21, 
väg 19 och E22 som gör delområdet lättillgängligt 
med biltrafik. Kommunen gör åtgärder utmed Långe-
brogatan för att minska köbildningen. Därefter ska 
åtgärderna utvärderas kopplat till behovet av en ev. 
förbifart mellan Härlöv och Härlövsängaleden. Par-
keringsytorna till verksamheter och handel upptar 
stora arealer i området och är betydligt större än 
behovet. Parkeringen vid naturum och intill Långebro 
(västra delen av Vilans strandäng) försörjer dessutom 
centrum som pendlarparkering. 

Kollektivtrafik
Busshållplatserna i stadsdelen fungerar delvis som 

noder för byte mellan cykel, gång och busstrafik. 
Hållplatslägen för regionbussar och stadsbussar 
ligger inom 400 meter för huvuddelen av området. 
Det finns några bristområden idag som ligger längre 
än 400 meter från en busshållplats om inte busslin-
jernas sträckning och hållplatsläge revideras. Stads-
bussen följer Långebrogatan och svänger av söderut 
på Slättängsvägen vilket gör att västra delen av Härlöv 
saknar stadsbussanslutning. Regionbuss mellan Kris-
tianstad-Färlöv stannar vid Olof Mohlins väg och ger 
möjlighet till viss kollektivtrafik i  västra delen av 
Härlöv.

Cykel- och gångtrafik
Cykelvägnätet är väl utbyggt i området. De större 
vägarna utgör dock barriärer för cykel- och gångtra-
fiken. Högtrafikerade gator så som Långebrogatan, 
Härlövsängaleden och Rörvägen är svåra att ta sig 
över. Där är få eller inga passager för gående och 
cyklister över gatorna i området. Detta bidrar till att 
verksamhets- och handelsområden är bristfälligt 
tillgängliga för cyklister och gående. Avsaknaden av 
övergångar för cykel i direkt anslutning till cirkula-
tionsplatsen Härlövsängaleden och Långebrogatan 
medför också att kopplingen för gående och cyklister 
från den västra delen av planområdet mot stadens 
centrum är svag.

Gångtrafiken är främst hänvisad till Långebrogatan 
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och bostadsområdena i Vilan och Charlottesborg. I 
verksamhetsområdena på Vilan och handelsområ-
dena på Härlöv är gångbanor och trottoarer sämre 
utbyggda.

Grönstruktur
Övergripande
Grönstrukturen är bristfällig i området och består 
huvudsakligen av skyddszoner kring trafikinfrastruk-
turen. Den gamla deponin Härlövs ängar och backar 
håller på att sluttäckas med jordmassor och kan 
därefter utvecklas till ett viktigt grönområde.

Viktiga parker och grönområden
Den enda större parken i området är stadsdelsparken 
söder om Charlottesborg som är kraftigt utsatt för 
bullerstörning från E22. Härlövs ängar och backar 
håller på att göras tillgängliga för rekreation och har 
stor potential att stärka grönstrukturen i området.

Viktiga naturområden
Biologiskt viktiga områden är ruderatmarker kring 
bangårdsområdet på Vilan samt strandområden 
vid Helge å. Årummet kring Helge å är skyddat som 
naturreservat, riksintresse och Natura 2000 och där 
ingår även norra delen av Härlövs ängar som är depo-
niområde och avslutades redan på 1970-talet.

Viktiga strukturer
Genom området finns få grönstråk varav Charlot-
tesborgsparken och skyddszonen längs väg E22 är 
ett. I stadsdelen Härlöv finns omfattande gräsklädda 
skyddszoner längs vägarna som bildar en grön 
struktur i området om än med få kvaliteter och inte 
alltid så tillgängligt. Trädraderna längs gatorna i Vilans 
verksamhetsområde bidrar också till grönstrukturen. 
Helge å är ett viktigt grönblått stråk i östra kanten av 
delområdet. Från naturum går ett antal stigar vidare 
ut i landskapet, bland annat Linnérundan. 

Hänsynsaspekter
Kulturhistoria
Kulturhistoriskt värdefulla miljöer är bland annat två 
gårdsmiljöer i Härlöv, Charlottesborgsparken (cam-
pingplatsen), de äldre skolorna och kyrkorna på Vilan 
samt flera äldre hus på Vilans strandäng. 

Riksintressen 
Området gränsar till riksintresset för naturvård och 
friluftsliv i norr och öster längs Helge å. I söder finns 
riksintresse för väg längs E22:an, i västra delen berörs 
området av riksintresse för väg längs väg 19. Området 
berörs också av riksintresset för flyghinder (influens-
område) i den västra delen av delområdet. 

Miljö- och riskfaktorer 
Väg E22, väg 19 och Hässleholmsvägen är priorite-
rade för farligt gods. Stora delar av Vilans strandäng 
och Vilans industriområde har förorenad mark och 
delar är dessutom byggda på deponi. Buller är omfat-
tande från de många trafikerade vägarna och gatorna. 
Vid Scan finns skyddsavstånd för förvaring av farliga 
kemikalier. Stora delar av stadsdelen Vilan ligger lågt 
och riskerar att översvämmas vid högvatten i Helge 
å. Nödvändiga skyddsvallar är planerade att uppföras 
inom de kommande sexton åren för att skydda stads-
delen.
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Karta 28. Planförslag område E med objekt

8. Härlövs ängsmark

9. Verksamhetsomr.
Ringelikors

15. Skyddsvall
 västra staden

16. Skyddsvall Lillö

Planförslagets objekt
1. Vilans strandäng
Planförslaget (hela planperioden)
Området föreslås utvecklas med stadsbebyggelse 
med huvudsakligen bostäder med inslag av kontor 
handel och service. Inom området finns även behov 
av att avsätta mark för en ny förskola. Avgränsningen 
följer redan ianspråktagen mark för stadsbebyggelse. 
Exploateringsgraden bör vara hög inom området. 
Området behöver utveckla en tydlig kärna i västra 
delen som samlar handel, service och en nod för kol-
lektivtrafiken kring en offentlig plats. Långebrogatan 
är ett viktigt utvecklingsstråk i kanten av området. 
Här kan bebyggelsen med fördel vända sig mot grö-
nområdet och skapa ett attraktivt möte mellan hus 
och park. Inom Vilans strandäng eller i anslutning till 
området behöver ytor för fritidsaktiviteter utvecklas 
för att klara den ökade mängden boende i området. 
Här finns också behov av en skyddsvall mot Helge å 
för att skydda området mot översvämning innan ny 
stadsbygd är möjlig att utveckla. Hänsynstagande till 
naturvärden, riksintressen och strandskydd kommer 
att utredas i MKB kopplat till detaljplanearbetet.

Förutsättningar
Idag är området glest bebyggt med verksamhets-, 
handels- och bostadsområden och har stor potential 
för utveckling i centrumnära läge. Här finns goda 
kommunikationsmöjligheter för alla trafikslag. Här 
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finns även omfattande markföroreningar i området 
samt buller från vägar och gator och  riskavstånd till 
Scan. En förstudie har gjorts med stöd från Hållbara 
städer som kan ligga till grund för en hållbar stads-
utveckling i stadsdelen. Området omges av Härlövs 
ängar i norr vilket planeras att utvecklas till ett att-
raktivt strövområde och Helge å i öster. Årummet har 
stora kvaliteter för biologisk mångfald, upplevelser 
och rekreation, men tillgängligheten styrs av hur den 
framtida vallen gestaltas. 

Området gränsar till riksintresseområdet Helgeåns 
nedre lopp. Eftersom området redan idag är explo-
aterat och ligger i ett område med många person-
rörelser bedöms planförslaget inte medföra någon 
negativ påverkan på de utpekade värdena. Det finns 
dessutom iordningställda leder/stråk i området 
som kanaliserar det rörliga friluftslivet till lämpliga 
områden. Området omfattas också av strandskydd.

2. Charlottesborg
Planförslag (hela planperioden)
Området föreslås utvecklas med blandad stadsbebyg-
gelse, främst flerfamiljshus och stadsradhus för att 
komplettera det befintliga bostadsområdet. Området 
består huvudsakligen av bostadsrätter och är det ett 
socioekonomiskt utsatt område. Genom förtätning 
med mer blandad bebyggelse med lokaler i botten-
plan mot Långebrogatan kan en större variation på 

bostadstyper och en bättre koppling till angränsande 
områden skapas. Inom området finns behov av väl 
gestaltade mötesplatser i olika former som med fördel 
kan finnas i anslutning till olika servicefunktioner. De 
bristfälligt utformade utemiljöerna behöver rustas 
upp för att fler människor ska röra sig där och för 
att området ska upplevas som tryggare. I Charlottes-
borg är det extra viktigt att arbeta med de boende vid 
utformning av utemiljöerna för att stärka området. 
Det centrumnära läget med goda kommunikationer 
och en befintlig infrastruktur bidrar också till att 
utveckling av området är prioriterat. Inom området 
eller i anslutning till området behöver områden för 
fritidsaktiviteter utvecklas för att klara den ökade 
mängden boende i området. 

Förutsättningar
Charlottesborg består av bostadsrätter från 1970-
talet i tidstypiska huslängor med platta tak och öppna 
klippta gräsytor mellan husen. Bilparkering och 
öppna gräsytor omger området och skapar avstånd 
till angränsande kvarter. Området ägs av kommunen 
men upplåts med tomträtt av tre HSB bostadsrättsför-
eningar. 

3. Långebrogatan
Planförslag (hela planperioden)
Planförslaget föreslår fortsatt förtätning längs gatan 
och förstärkning av stråket mellan centrum och 

Härlöv. Långebrogatan har möjlighet att utvecklas 
som en stadsgata om den förtätas med flerfamiljshus 
längs med gatan som med fördel kan utvecklas med 
handel eller annan service i bottenvåningen. Utveck-
lingen av stadsgatan bör ske successivt. Genom att 
tillföra fler bostäder ökar andelen människor som 
rör sig längs med gatan. Det innebär fler möjligheter 
till möten, och att gångvägen upplevs tryggare vilket 
kan öka den sociala hållbarheten för delområdet. 
Gång- och cykelmöjligheterna längs med gatan bör 
också förbättras vid en omvandling av området, då 
det idag är svårt att korsa gatan. Hänsyn måste tas till 
förorenad mark och bullersituationen.

Förutsättningar
Långebrogatan är stadens historiska infart från väster 
med varierande bebyggelse och har främst verksam-
heter på norra sidan och bostäder i söder. Långe-
brogatan är en bussgata med viktiga hållplatslägen 
samt ett väl utnyttjat gång- och cykelstråk, som efter 
ombyggnationen till rondell i korsningen Härlöv-
sängaleden och Långebrogatan, har fått sämre genhet 
till centrum. Tre bensinstationer längs gatan innebär 
risk för markföroreningar.

4. Revisorn
Planförslag (sent i planperioden)
Området är utpekat för stadsbygd och skulle kunna 
utvecklas med bebyggelse om den avskärmas från 
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E22 och tillfartsvägar i Härlövs trafikplats med buller-
vallar. Området har möjlighet att komplettera befint-
ligt bostadsbestånd, som är glest utbyggt. Här skulle 
också vara möjligt att utveckla service, kontor eller 
fritidsanläggning som inte är lika känsliga för buller. 
Inom området pågår detaljplanhandläggning. 

Förutsättningar
Området utgörs av en tidigare handelsträdgård som 
idag inte längre är i drift. Området ligger intill E22:an 
i söder och i anslutning till mark reserverad för en 
eventuell ramp till trafikplatsen i väster. Trafikplat-
sens möjliga utformning har utretts i en ÅVS och ska 
fastställas i en vägplan. I norr gränsar området till 
befintlig äldre småhusbebyggelse och handel. I öster 
ligger ett område med lättare verksamheter och 
mindre än 500 meter därifrån ligger Slättängsskolan. 

5. Häråkravägen
Planförslag (sent i planperioden)
Området föreslås utvecklas till handels- och verk-
samhetsområde med skyltläge ut mot Hässleholms-
vägen. Avgränsningen har gjorts med skyddsavstånd 
mot Ringelikorsvägen i norr och Hässleholmsvägen 
i söder. Området ligger i nära anslutning till Härlövs 
handelsområde med goda kommunikationsmöjlig-
heter för fordonstrafik. Häråkravägen är ett av få nya 
områden för handel som pekas ut. Av hänsyns till 
riksintresset väg ska byggnader inte placeras inom 

gällande skyddsavstånd till vägarna. 

Förutsättningar
Idag är området jordbruksmark mellan Hässleholm-
svägen och Helikorsvägen och längre österut ligger 
äldre villor och Härlövs handelsområde. I anslutning 
till området finns hållplats för regionbussen. 

6. Härlövs ängar och backar
Planförslag (hela planperioden)
Området utvecklas till ett rekreationsområdet av stor 
vikt för delområdet såväl som staden Kristianstad. 
Rekreationsområdet bör utvecklas med varierad 
vegetation, strövstigar, rastplatser och förutsätt-
ningar för olika aktiviteter. Det är viktigt att knyta 
området till Charlottesborg och in till centrum. Ett 
stort natur- och rekreationsområde nära centrum och 
stadens bostadsområden höjer stadens attraktions-
kraft samt sociala och ekologiska värden. Särskilt 
viktigt är grönområdet för delområde västra staden 
som har begränsad tillgång till grönytor. 

Området har potential att utvecklas vid t.ex. kompen-
sationsåtgärder för ingrepp på andra platser i staden.
För att det ska fungera på ett bra sätt behöver ett 
underlag tas fram som beskriver vilken typ av kom-
pensationsåtgärder som är lämpliga att genomföra 
och var på området de gör mest nytta. Särskild hänsyn 
måste tas till deponin och de skyddsåtgärder som 

krävs för säkerhet och drift.

Förutsättningar 
Området består av stadens avslutade deponi. Västra 
delen, Härlövs backar, har täckts med bentonitmatta 
som inte får skadas och det finns ett antal ventila-
tionsrör som är till för inspektion och omhänderta-
gande av gas. På området med bentonitmatta är det 
känsligt att etablera träd och byggnader. Östra delen är 
lägre och avslutades redan på 1970-talet som deponi. 
Här saknas bentonitmatta och endast ett jordlager på 
cirka en meter täcker deponin. Ett utvecklingsförslag 
finns framtaget för området med ambitioner att skapa 
natur- och rekreationsvärden.

Området gränsar till riksintresseområdet Helgeåns 
nedre lopp och till Natura2000-området Araslövssjö-
området. Området gränsar även till det kommunala 
naturreservatet ”Årummet”. Planförslaget bedöms 
inte medföra någon negativ påverkan på värdena i de 
skyddade områdena. Området bedöms istället kunna 
avlasta närliggande naturområden med avseende på 
rörligt friluftsliv och rekreation. 

7. Charlottesborgs trädgård
Planförslag (tidigt i planperioden)
Den idag inhägnade campingen föreslås omvandlas 
till en offentlig park. Parken kan då bidra till stadsde-
lens attraktivitet samt sociala och ekologiska värden. 
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Den befintliga byggnaden föreslås vara kvar och ges 
möjlighet att fortsatt användas till någon form av 
servicefunktion, mötesplats, föreningslokal eller 
liknande. 

Förutsättningar
Området består av en äldre parkliknande trädgård 
med gamla träd. Området används och är detaljpla-
nelagt för camping men ligger i ett område med stor 
brist på parkmark. Området avgränsas i norr till 
Långebrogatan och i väster mot en öppen gräsyta. 
I söder avgränsas området av en gångväg och Slätt-
ängsskolan och i öster går en lokalgata. 

8. Härlövs ängsmark
Planförslag (hela planperioden)
Kristianstad har begränsad tillgång till koloni- och 
odlingsytor och ett särskilt stort behov bedöms 
finnas i den västra delen av staden i närhet av fler-
familjshusen i Charlottesborg, Söder och Centrum 
samt kommande utbyggnad på Vilans strandäng och 
Udden. Lokaliseringen väster om Härlövs backar är 
strategisk i närheten av Charlottesborg och med goda 
cykelförbindelser.

Förutsättningar
Området väster om Härlövs backar är idag odlings-
mark och delvis energiskog. Marken består av 
organiska jordar som kan medföra komplicerade 

grundläggningsförhållanden för större byggnader. 
Marknivåerna lutar från den nyligen skapade ”Härlövs 
våtmark” i öster till högre liggande delar i väster intill 
Härlövs gamla bytomt.

9. Verksamhetsområde Ringelikors
Planförslag (hela planperioden)
Området föreslås utvecklas med främst lättare verk-
samheter. Inom området behöver även mark avsättas 
för större sammanhängande grönstruktur och dag-
vattenhantering på minst 1 hektar. En koppling över 
eller under väg 19 bör finnas för att möjliggöra för 
gående och cyklister att ta sig mellan de båda sidorna 
och vidare österut mot centrum.

Förutsättningar
Området angränsar till bostäder i söder och väster. 
Området är i nuläget skiljt från resten av staden via 
Ringelikorsvägen och väg 21, något som även den 
nya dragningen av väg 19 kommer att bidra till. Detta 
gör att området i nuläget inte är så attraktivt att 
utveckla för stadsbygd. Strukturen i området, med 
mycket infrastruktur för bilar (och kollektivtrafik) 
och stora parkeringsplatser och ytor mellan de olika 
butikerna, gör området svårt att ta sig till och röra 
sig inom utan att använda bilen. Norr om området 
finns risk för översvämning även med fullt utbyggda 
vallar. Det har tagits fram en ÅVS för väg 19 och 
trafikplatsen Härlöv, nästa steg är att trafikverket tar 

fram en vägplan. Vägplanen kan påverka hur verk-
samhetsområdet avgränsas i norr. Kommunen vill ha 
en avfart från väg 19 annars behöver trafiken till och 
från området  försörjas via Ringelikorsvägen. Bygg-
nadsfritt avstånd på 50 meter ska hållas mot väg 19.

10. Gång- och cykelväg - Karpalundsvägen
Planförslag (sent i planperioden)
Gång- och cykelvägen kopplar samman delområdet 
Västra staden med Vinnö och Färlöv. 

Förutsättningar
Sträckningen, som är dragen längs med Karpalunds-
vägen, finns även utpekad i Trafikplanen.

11. Gång- och cykelväg - Lillö
Planförslag (tidigit i planperioden)
Gång- och cykelvägen kopplar ihop delområdena 
Centrala staden och Näsby, med Vinnö och Färlöv via 
Lillö. Vägen skulle innebära en ny alternativ gång- 
och cykelväg inom planområdet och att en koppling 
mellan centrala staden och biosfärområdet skulle för-
bättras. Exakt dragning av vägen får utredas vid pro-
jektering.

Förutsättningar
Gång- och cykelvägen föreslås dras på befintliga 
markvägar inom området. Med en högre standard 
på vägen hade den kunnat bli ett alternativ även för 
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cyklister. En generell sträckning för området finns 
utpekad i Trafikplanen.

12. Gång- och cykelväg - Vilanleden
Planförslag (sent i planperioden)
Längs med sträckan finns ett utpekat vägreservat för 
Vilanleden. När Vilanleden byggs ut, behöver även en 
gång- och cykelväg byggas. Gång- och cykelvägen ger 
en snabb och säker transport från de västra delarna 
av staden in mot naturum och centrum. Gång och 
cykelvägen ska ha hög standard, och kan med fördel 
avskärmas mot Vilanleden med växtlighet för att göra 
vägen attraktiv.

Förutsättningar
Gång- och cykelvägen föreslås dras längs med Vilan-
leden och kopplas samman med naturums parkering 
och gång- och cykelvägen vid Vassvägen.

13. Väg – väg 19/ Trafikplats Härlöv
Planförslag (sent i planperioden)
Vägreservat för framtida anslutning av väg 19 till E22 
och trafikplats Härlöv. Anslutningen och utformningen 
av trafikplats Härlöv ska fastställas i en vägplan som 
trafikverket tar fram.

Förutsättningar
Väg 19 i Skåne är en viktig nordsydlig förbindelse 
mellan Ystad och Broby. Vägen är klassad som regionalt 

prioriterat stråk för personresor, godstransporter och 
kollektivtrafik. Trafikverket planerar att bygga om väg 
19 mellan Kristianstad/Härlöv och Broby då vägen 
idag är hårt trafikerad och trafiksäkerheten är låg. 
Målstandarden för väg 19 är mötesfri 2+1-väg med 
100 km/h.

Trafikplats Härlöv har idag kapacitetsbrist i sin 
nuvarande utformning och det sker dessutom en del 
olyckor i trafikplatsen. För att lösa kapacitetsbristen 
både i nuläget och i framtiden, samt minska olyckorna 
utreder nu Trafikverket hur trafikplatsen skulle 
kunna utformas.

14. Väg –Vilanleden
Planförslag (sent i planperioden)
Området utgör ett vägreservat för  Vilanleden, mellan 
Härlövsängaleden och Härlövs handelsområde med 
anslutning till väg 19. Vilanleden är en bland flera 
åtgärder som kan vara aktuella för att förbättra tra-
fiksituationen i västra staden och för att kunna möta 
den kommande exploateringen inom området.  Vägen 
föreslås byggas i flera etapper.

Förutsättningar
Idag har Långebrogatan ett högt trafikflöde och 
uppfattas som en barriär i staden. För att minska 
Långebrogatans barriäreffekt, öka framkomligheten 
för busstrafiken och skapa en bättre trafiksituation 

för gående och cyklister är Vilanleden en föreslagen 
åtgärd på längre sikt. I första hand görs åtgärder i 
befintligt vägnät. 

15. Skyddsvall västra staden
Planförslag (hela planperioden)
Vallen behöver förlängas och höjas för att skydda 
befintlig och framtida bebyggelse mot de vattenni-
våer som klimatmodellerna visar kan inträffa. Detta 
innebär att mark behöver reserveras för ett eventu-
ellt framtida behov av förhöjd vall. Markreservatet 
behöver vara tillräckligt brett för att kunna hantera 
olika placeringar beroende på geotekniska förhål-
landen. Eventuella konsekvenser för riksintressen, 
strandskydd och andra allmänna intressen samt 
åtgärder för att minska dessa kommer att utredas i 
samband med detaljplaneringen.

Förutsättningar
Området ligger inom framtida riskområde för över-
svämning. Vid Lillö och Härlövs ängar finns nybyggda 
vallar som behöver skyddszoner för skötsel och 
framtida eventuell påbyggnad. Övriga vallskydd längs 
Helgeå är för låga och behöver byggas om och höjas 
för att långsiktigt säkerställa översvämningsskyddet.
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TALLDALSSKOLAN

3.7 F. Delområde Vä Öllsjö

St:a Maria kyrkan, tall och Talldalskolan

Inledning
Delområdet består av de två stadsdelarna Vä, som 
var den medeltida föregångaren till Kristianstad, och 
Öllsjö, som är en medeltida bybildning. Båda stads-
delarna byggdes främst ut under 60 -70-talen med 
villor och radhus. Delområdet har tillgång till ett lite 
större centrum i Vä, där det finns ett utbud av service 
och handel. Det finns tre verksamhetsområden inom 
delområdet som föreslås utvecklas med  mark för 
verksamheter och industri. Bostadsbeståndet i del-
området består främst av villor. Planförslaget pekar 
ut tre tillägg till den befintliga stadsbygden, där det 
skulle vara möjligt att komplettera  bostadsbeståndet. 
Det finns flera busslinjer inom och i anslutning till del-
området, med varierande frekvens på trafikeringen 
och linjedragning. I de två stadsdelarna finns gott om 
gröna stråk och mindre parker. I den västra delen av 

delområdet finns också ett större rekreationsområde 
vid namn Klackabacken.

Planförslaget
Planförslaget föreslår ny stadsbygd i tre områden 
i delområdet. I utvecklingsstrategikartan finns ett 
centralt stråk utpekat genom de båda stadsde-
larna som är viktigt såväl för den befintliga som den 
framtida bebyggelsen i delområdet. Stråket finns inte 
utpekat specifikt i markanvändningskartan eftersom 
det endast behövs mindre förtätningar på skydds-
zoner och lucktomter för att förstärka stråket. Detta 
är möjligt att göra inom kategorin befintlig stadsbygd. 

Det finns två nya gång- och cykelvägar utpekade i 
plankartan för att stärka kopplingen mellan stadsde-
larna i delområdet och kopplingen mellan delområdet 
och Norra Åsum. Båda vägarna kan bidra med att 
skapa bättre förutsättningar för gående och cyklande 
inom planområdet.

Vä centrum är markerat som en yta med förtätning-
spotential, främst för handel, men även för bostäder 
eller service. Offentliga mötesplatser och en satsning 
på mer stadsmässig utformning hade kunnat höja 
attraktiviteten på centrum och stärkt dess roll inom 
delområdet.

I delområdets östra del finns ett större industriom-

råde utpekat för att tillgodose stadens framtida behov 
av områden för trafikalstrande eller störande industri,  
det kompletteras av ett område som är utpekat söder 
om fängelset. Söder om Vä centrum finns ett mindre 
område utpekat som verksamhetsområde för lättare 
verksamheter, som ska fungera som skärm mot 
E22 för stadsbyggnadsområdet innanför. Norr om 
fängelset finns ytterligare ett område utpekat för 
lättare verksamheter. 

Bebyggelsestruktur
Det finns tre områden utpekade för ny stadsbygd 
inom delområde Vä Öllsjö. En utveckling av områdena 
innebär cirka 450 nya bostäder i delområdet. Det 
innebär en ökning av antalet bostäder med 1/5 
(det var 2 284 bostäder i delområdet enligt SCB 
bostadspak. 2018-12-31). I delområdet behövs ökad 
kapacitet för grundskola och en ny förskola tillkomma 
för att möta den ökade mängden befolkning. Idrotts- 
och fritidsanläggningar behöver också utökas.

De nya områdena ligger strategiskt placerade nära 
befintlig kommunal service, men även inom cykel-
avstånd till delområdets centrum. Huvuddelen av 
områdena har mindre än 400 meter till närmsta buss-
hållplats medan västra delen av Snälltågsvägen har 
längre väg med nuvarande busslinjedragning. Bebyg-
gelsestrukturen i området består huvudsakligen 
av småhus och de nya områdena kan komplettera 
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Karta 29. Planförslag område F
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ÄÖP Kristianstad Stadsdelar: Vä och Öllsjö
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området med en högre exploateringsgrad. 

Trafikinfrastruktur
I planförslaget är tre nya gång- och cykelvägar före-
slagna. Vägreservatet över väg 21, mellan delområde 
F och Härlöv är en kommunal investering som på sikt 
kan vara intressant att utveckla för att stärka del-
områdets koppling mot Härlöv samt möjliggöra en 
utveckling av stadsbusstrafik i Härlöv vidare ner till 
Öllsjö.  

Grönstruktur
I planförslaget finns inga nya områden utpekade för 
grönstruktur. Inom ny och befintlig stadsbygd ska det 
finnas mark reserverad för parker och grönska och 
fritidsaktiviteter.  Inom Vä finns behov av mer ytor 
för fritidsändamål som till exempel fotboll, om alla 
nya områden för stadsbygd byggs ut. Inom befintlig 
stadsbygd och inom grönområden är det enligt plan-
förslaget möjligt att lokalisera ny fritidsanläggning.

Måluppfyllelse
Delområdet har möjlighet att bidra till att stärka flera 
mål. Stadsdelarna Vä och Öllsjö har goda boendemil-
jöer med omfattande befintliga grönområden som 
ligger till grund för god folkhälsa och dessutom är en 
förutsättning för rekreation. Här finns god tillgång till 
skolor och idrottsanläggningar, ett stadsdelscentrum 
och tillgång till kollektivtrafik. De nya stadsbygdsom-
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Karta 30. Planförutsättningar område F

rådena innebär en möjlig utveckling av delområdet 
i strategiska lägen nära befintlig service och kollek-
tivtrafik. Delområdets stadsdelscentrum föreslås 
förtätas och utvecklas för att möjliggöra för fler boen-
detyper med närhet till service och handel.

Avståndet till stadens centrum med service, kultur och 
arbetsplatser gör att bilresandet är omfattande och 
gör det svårare att nå strategin om minskad klimatpå-
verkan. De utpekade ytorna för lättare verksamheter 
och handel har möjlighet att stärka näringslivet. 

Förutsättningar och analys
De gamla bymiljöerna i Vä och Öllsjö har lång kontinu-
itet men det var främst under 1960- och 1970-talen 
som stadsdelarna byggdes ut med framförallt villor 
och radhus. Här finns även ett fåtal flerbostadshus 
och tre verksamhetsområden. Bebyggelsen ligger 
vid östra foten av Nävlingeåsen på ganska sandig 
mark som innan bebyggelsen etablerades bestod av 
ett varierat landskap med en hel del tallskogsplan-
teringar. Dessa tallskogar har kommit att integreras 
i bebyggelsen och ger karaktär åt grönområdena. På 
tidstypiskt sätt har grönstrukturen fått relativt stor 
utbredning mellan bostadsområdena som huvudsak-
ligen utformats kring säckgator. Ett omfattande gång- 
och cykelvägnät genom grönstrukturen binder ihop 
bostadsområdena med skolor och annan service.
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Bebyggelsestruktur
Bostadsbeståndet i Vä och Öllsjö består enligt SCB 
(Bostadspak. 2018-12-31) till 83 % av småhus, 14 % 
flerbostadshus och resten specialbostäder. Detta åter-
speglas i fördelningen av bostadsbeståndet där 76 % 
består av äganderätter, 13 % bostadsrätter och 12 % 
hyresrätter. Majoriteten av villorna har stora tomter 
med buffertzon i form av gräsmattor mellan bostads-
områdena och vägarna. Detta innebär att stadsdelen 
är förhållandevis gles med mycket likformig grönska. 
Det finns några enstaka bostadsområden med andra 
kvaliteter, till exempel lamellhusen i stadsdelen Vä. 

Bostäder
Delområdet har totalt cirka 2 300 bostäder. I delom-
rådet finns därmed också flest antal äganderätter, 
jämfört med resterande delområden.

Service
Huvuddelen av serviceutbudet ligger samlat vid Vä 
centrum, eller längs med Kung Knuts väg. I delområdet 
finns bland annat apotek, café, dagligvaruhandel och 
service som bibliotek och frisör. Det finns flera grund-
skolor och förskolor i Vä och Öllsjö och ett vård- och 
omsorgsboende med två avdelningar i södra Öllsjö. 
Viss service finns kvar längs Kung Knuts väg som var 
den gamla handelsgatan innan Vä centrum byggdes 
på 1960-talet.

Verksamheter
Arbetsplatserna i stadsdelen återfinns i verksamhets-
område Öllsjö och Ängamöllan och inom affärs- och 
servicesektorn. Dessutom finns det arbetsplatser 
inom utbildning och vård. I delområdet finns ett 
företag med fler än 100 anställda.  Majoriteten av 
arbetsgivarna i delområdet är småföretagare, över 
70 % av antalet företag har färre än 10 anställda. I 
utkanten av stadsdelen finns också ett antal jord-
bruksfastigheter.  
 
Trafikinfrastruktur
Fordonstrafik
Huvudvägen lokalt genom delområdets bostadsom-
råden är Kung Knuts väg. Delområdet är avskärmat 
från resten av staden av Riksväg 21 och Europaväg 
22. Dessa två vägar är viktiga för infrastrukturen 
i Kristianstad, men de är också två stora barriärer 
och medför stor bullerpåverkan. Såväl E22 som väg 
21 är utpekade som rekommenderade vägar för 
farligt gods samt klassade som riksintresse för väg. 
På E22 passerar cirka 22 000 fordon/dygn. På väg 
21 passerar cirka 14 000 fordon/dygn. Det finns två 
ställen där det är möjligt att passera E22: vid trafik-
plats Vä samt på Snälltågsvägen, planskilt under E22. 
Det finns en pendlarparkering i delområdet i anslut-
ning till trafikplats Vä. 

Kollektivtrafik
Majoriteten av de boende i Vä och Öllsjö har idag 
mindre än 400 meter till en busshållplats där en 
stadsbuss passerar. Reskvoten (alltså hur mycket 
längre eller kortare tid det tar att åka kollektivt 
jämfört med att köra bil) ligger på 1,5 i genomsnitt för 
boende i delområdet. En kvot på 1,5 och under anses 
innebära god attraktivitet för kollektivtrafiken. I tra-
fikplats Vä finns hållplats för flera regionbussar som 
trafikerar med god turtäthet.  

Cykel- och gångtrafik
Delområdet har ett utvecklat gång- och cykelvä-
gsnät i grönstrukturen mellan bostadsområdena och 
ansluter till cykelvägar mot centrum och på den gamla 
banvallen mot Tollarp. Cykelvägstrukturen är huvud-
sakligen separerad från biltrafiken och följer sällan 
huvudvägarna. Gångvägar utmed handelsstråk med 
service mot gatan finns endast fläckvis längs med 
södra sträckan av Kung Knuts väg medan Vä centrum 
främst är utformat utifrån bilarnas behov.

Grönstruktur
Övergripande
Delområdet är till stor del omgivet av jordbruks- och 
betesmark. Det finns ett större natur- och strövom-
råde, Klackabacken, väster om Vä på Nävlingeåsens 
östsluttning. Klackabacken har stor betydelse för möj-
ligheten till friluftsliv och rekreation. Här finns också 
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höga naturvärden.  

Viktiga parker och grönområden
Det finns 16 olika parker i Vä och Öllsjö. Utöver dessa 
finns det tätortsnära natur och grönstråk med olika 
karaktär som binder samman den omkringliggande 
naturen med flera av parkerna. Framförallt tallskogs-
områdena har stora kulturella, estetiska och rekrea-
tiva värden och är viktiga att bevara. 

Viktiga naturområden
Det viktigaste naturområdet är Klackabacken i västra 
kanten av delområdet. Här höjer sig Nävlingeåsen i 
ett inbjudande varierat beteslandskap med skogs-
dungar och trädridåer. Betesmarkerna har en rik flora 
och fauna med lång hävdkontinuitet. På de sandiga 
markerna inne i bebyggelsen finns på vissa partier 
också en artrik torrängsflora.

Viktiga strukturer
Grönstrukturen är väl sammanlänkad i ett nätverk av 
parker och gröna stråk som är unikt i staden Kristian-
stad. Orsaken är främst att övriga staden anlagts på 
tidigare mer öppen odlingsmark medan Vä och Öllsjö 
etablerades på varierade marker med inslag av skogs-
partier, trädridåer och betesmarker. 

Hänsynsaspekter
Kulturhistoria
Villasamhället Vä expanderade kraftigt under andra 
hälften av 1900-talet och är idag mer eller mindre 
ihopväxt med villaområdena i Öllsjö. Vä gamla kyrkby 
är avskilt från villasamhället medan gränserna kring 
Öllsjö bykärna inte är lika tydliga. Ytterligare exploa-
teringar i anslutning till bykärnan riskerar att sudda 
ut en historisk bystruktur som ger förankring till 
platsen. 

Inom stadsdelen Vä är gamla byn klassad som riksin-
tresse för kulturmiljövård. Det finns också flera olika 
områden som på kommunal nivå har viktiga kultur- 
och naturvärden. Stadsdelarna Vä och Öllsjö omges av 
odlingsmark och beteslandskap och är dessutom rikt 
på fornlämningar.  

Kung Knuts väg är huvudstråket som löper genom 
delområdet och knyter samman Vä med Öllsjö. Sträck-
ningen är i huvudsak den samma idag som den var på 
1800-talet och har därmed också en historisk konti-
nuitet. Detsamma gäller Mansdalavägen.

Riksintressen 
Norr och öster om delområdet avgränsas Vä och Öllsjö 
från de andra delområdena av E22 och väg 21, vilka 
båda är riksintressen för väg. I södra delen av delom-
rådet ligger ett riksintresse för kulturmiljö kring Vä 

kyrkby. Över stora delar av Vä sträcker sig också riks-
intresset för flyghinder. 

 Miljö- och riskfaktorer 
Det finns två områden som är utpekade i kommunens 
deponiinventering och där det idag delvis är bebyggt 
med bostäder. Det ena området ligger öster om Sing-
elvägen och är klassat som stor risk för miljön och 
det andra, som ligger nordväst om Skärdalshemmet, 
är klassat med liten risk. Det finns områden som är 
utpekade av länsstyrelsen som potentiellt förorenade 
områden. De allra flesta är inte riskklassade, vilket 
innebär att det krävs en utredning av området om det 
ska ske en förändrad användning. I befintligt verk-
samhetsområde utmed Annedalsvägen finns poten-
tiellt förorenade områden och verksamheter som 
medför betydande störning för omgivningen. 

Ur risksynpunkt finns det en verksamhet i det befint-
liga verksamhetsområdet Ängamöllan, som anmält 
att de hanterar betydande mängder gasol. E22 är 
markerad s d för farligt gods. 

Grundvattnet i nästan hela Vä och Öllsjö är klassat 
som ”mycket sårbart”. Stora delar av marken runt del-
området är odlings- och betesmark. Jordbruksmarken 
och pågående djurhållning är viktig att beakta vid 
planläggning för att jordbruk fortsatt ska kunna 
bedrivas inom delområdet.
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6. Annedals Industriområde

Karta 31. Planförslag område F med objekt

Ur bullersynpunkt är det framförallt E22 och väg 21 
som är störande för de boende i delområdet. Inom 
delområdet så skapar trafiken på bland annat Kung 
Knuts väg och Mansdalavägen också viss bullerstör-
ning. 
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Planförslagets objekt

1. Öllsjö by
Planförslag (hela planperioden)
Med närhet till flera funktioner, som busshållplats, 
skola och förskola men även uppvuxen grönstruktur, 
anses det lämpligt att i det här området möjliggöra 
för en komplettering av befintligt bostadsbeståndet 
i Öllsjö. Inom området behöver lokalisering av ny 
bebyggelse utredas utifrån bl.a. geotekniska förut-
sättningar och yta planläggas för en mindre park (enl. 
definition i Grönplanen). Inom området kan möjlig-
heterna att utveckla ett vård- och omsorgsboende 
utredas. Delar av området överlappar två befintliga 
förskolor, där möjligheten att utveckla dessa ska 
finnas med vid en förtätning. Området ligger inom 
cykelavstånd till stadens centrum och inom gångav-
stånd till Vä stadsdelscentrum. Genom komplette-
ringen finns också möjlighet att utveckla någon form 
av offentlig plats inom området och skapa goda kopp-
lingar till omkringliggande grönstruktur. Det finns 
också möjlighet att komplettera det befintliga grön-
området söder om objektet.

Förutsättningar
Vä och Öllsjö är attraktiva stadsdelar att bosätta sig 
i med närheten till rekreationsområden och grönska. 
Området Öllsjö by består idag till största delen av 
jordbruksmark. Runt området ligger betesmark och 

åkermark. Här finns också en önskan ur kulturmil-
jösynpunkt att behålla ett släpp i bebyggelsen mellan 
Öllsjö gård och gamla Öllsjö by. Området ligger i direkt 
anslutning till två förskolor. Dessutom är det gångav-
stånd till Öllsjö grundskola. Det finns goda kollektiv-
trafikförbindelser inom 400 meter från stråket och 
det är cykelavstånd till stadsdelscentrum. Området 
har god tillgång på grönstruktur i form av parker samt 
rekreationsområden.

2. Kvarteret Åkern
Planförslag (hela planperioden)
I anslutning till befintligt bostadsområde och stads-
delscentrum föreslås ett tätbebyggt område med 
bostäder och en kvarterspark utvecklas. Området 
ligger strategiskt när det kommer till kollektivtra-
fikanslutningar och närhet till stadsdelscentrum. 
En utveckling av området med flerfamiljshus skulle 
innebära en möjlighet till ett mer varierat bostadsbe-
stånd i delområdet. Området behöver detaljstuderas 
för att säkerställa att ytor som behövs vid skyfallshan-
tering inte byggs bort.

Förutsättningar
Området är idag avgränsat i tre riktningar av vägar 
(barriärer) och är därför bullerutsatt. Områdets 
befintliga markanvändning är jordbruksmark. På 
motsatta sidan av E22:an ligger en aktiv jordbruks-
fastighet med djurhållning, där luktstörning är 

viktigt att ta med i beräkningen. Det är gångavstånd 
till närmsta förskola/skola och grönområde. Såväl 
förskola som grönområde ligger på motsatt sida av en 
bilväg med cirka 5 000 fordon/dag.

3. Snälltågsvägen
Planförslag (sent i planperioden)
Området föreslås utvecklas med främst bostäder. Här 
finns även behov av att utveckla service i form av 
förskola. Området ligger inom cykelavstånd till stads-
delens centrum och inom gångavstånd till befintlig 
skola och förskola i Öllsjö. Inom området behöver ett 
gemensamt grönområde utvecklas för fritidsaktivi-
teter och lek, men även avkoppling. Det är viktigt att 
områdets koppling söderut över Snälltågsvägen får 
en bra utformning som minskar barriärskänslan som 
Snälltågsvägen idag utgör för området. 

Förutsättningar
Det finns en stadsbusshållplats inom gångavstånd 
från områdets sydöstra delar. På motsatta sidan av 
Snälltågsvägen finns såväl skola och förskola som 
parker m.m. Vä centrum ligger cirka 2 kilometer bort. 
Befintlig markanvändning inom området är jordbruk-
smark. 

4. Kv. Väpnaren
Planförslag (sent i planperioden)
Planförslaget medger förtätning av kvarteret 
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Väpnaren. Området kan tillexempel förtätas med nya 
bostäder eller genom att öka antalet våningsplan på 
befintliga byggnader. Det finns även stora parkerings-
ytor som skulle vara möjliga att förtäta ifall parke-
ringsfrågan går att lösa på annat sätt. Även befintliga 
grönytor inom området kan användas mer effektivt. 

Förutsättningar
Idag finns inom området bostadsrättsföreningen 
Väpnaren. Bostadsrättsföreningens innergård är 
väldigt stor i förhållande till de omkringliggande 
husen, som är på två våningar. Runt kvarteret 
Väpnaren finns stora asfalterade parkeringsytor och 
gräsmattor, som fyller väldigt få funktioner. Området 
är centralt placerat i stadsdelen med gångavstånd till 
närmaste service och dagligvaruhandel. Nordväst om 
området finns såväl skola som förskola inom mindre 
än 1 kilometer avstånd. Öster om området finns jord-
bruksmark, som i förslaget pekas ut för stadsbygd 
och verksamheter, öster om dem ligger E22:an som 
ett riksintresse. På motsatta sidan av E22:an finns 
en djurfarm som eventuellt kan medföra viss lukt till 
området om vinden ligger på.

5. Vä centrum
Planförslag (tidigt i planperioden)
För att stärka Vä stadsdelscentrum föreslås förtät-
ning i området med framförallt service och handel, 
men även bostäder och vårdboende är möjligt med 

en ändring av detaljplanen. Förtätningen kan ske 
antingen på höjden eller genom en förändrad och 
mer effektiv markanvändning. Parkeringen kan med 
fördel anläggas mer yteffektivt i ett stadsdelscentrum, 
till exempel genom ett parkeringshus/garage. Det är 
också viktigt för upplevelsen av stadsdelens centrum 
att det tillkommer en offentlig plats som inbjuder till 
att ta sig hit med cykel eller till fots och att uppehålla 
sig på platsen. I Vä centrum kan de offentliga ytorna 
gärna ha fokus på god arkitektur och ökad andel träd 
och grönska för skugga under varma dagar. En utveck-
ling av Vä centrum med bostäder skulle innebära fler 
boende nära service och handel i en attraktiv offentlig 
miljö. Ny bebyggelse ska inte placeras inom gällande 
skyddsavstånd till riksintresset väg.

Förutsättningar
Området ligger vid Vä centrum och det är härifrån 6 
kilometer till centrala Kristianstad. Området ligger 
strategiskt nära en nod i trafikinfrastrukturen med 
pendlarparkering och busshållplats för regionbussar 
och stadsbussar. Idag består en stor del av Vä stads-
delscentrum av parkeringsplatser och gräsbevuxna 
skyddszoner som främst fungerar som barriärer mot 
vägen. Det finns ytor som riskerar att översvämmas 
vid skyfall inom området och vid förtätning är det 
viktigt att beakta dagvattenhanteringen. Området 
ligger intill E22:an som är utpekad som rekommen-
derad väg för farligt gods och riksintresse väg. Det 

finns flera stora fornlämningsområden utpekade 
inom området. Befintlig markanvändning är handel, 
vård, natur eller skydd mot vägen. Här finns även en 
rastplats inom området. 

6. Annedals Industriområde
Planförslag (hela planperioden)
Området föreslås som utvecklingsområde för tung 
industri med hög exploatering i anslutning till befint-
liga verksamheter i området. Inom planområdet 
finns begränsat med lämpliga områden att utveckla 
för tung industri. En utveckling av områden för tung 
industri innebär fler arbetstillfällen, men bidrar 
också med miljöer som oftast är visuellt och/eller 
ljudmässigt störande för förbipasserande. Här är det 
viktigt att utvecklingen av miljön närmast Annedals-
vägen anpassas till den nya gång- och cykelväg som 
är utpekad längs sträckan. För att hushålla med mark 
bör utvecklingen av området styras så att inte verk-
samheter/handel och lättare industri, som kan ligga 
i anslutning till bostäder, hamnar här. Området bör 
också utvecklas med ett högt exploateringstal för 
effektiv markanvändning. Det är viktigt att säkerställa 
en god dagvattenhantering som med fördel har en 
attraktiv utformning.

Förutsättningar
Området ligger intill befintliga verksamheter och 
enstaka bostadshus. Det är cykelavstånd från flera 
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stadsdelar till området och det finns en föreslagen 
åtgärd i trafikplanen att det intill den befintliga 
bilvägen också ska dras en cykelväg. Från och till 
området finns det god anslutning till E22:an, som är 
utpekad som rekommenderad farväg för farligt gods. 
Området består idag av jordbruks- och skogsbruk-
smark. Grundvattnet i området är klassat som mycket 
sårbart och sårbart, vilket behöver tas hänsyn till vid 
exploatering av området.  

7. Bromöllans verksamhetsområde
Planförslag (tidigt i planperioden)
Bromöllans verksamhetsområde föreslås utvecklas 
med kontor och verksamheter. Området ligger stra-
tegiskt med skyltläge i öster mot E22:an och skulle 
kunna fungera som bullerreducerande åtgärd för att 
möjliggöra för bostäder i Kvarteret Åkern innanför 
(Se objekt 2, Delområde F). Det finns begränsade 
möjligheter att hitta lämpliga ytor inom planområdet 
för verksamheter, som både ligger nära staden och 
därmed kan bidra med arbetstillfällen inom gång och 
cykelavstånd och som ligger nära en av- och påfart 
till större vägar. Kopplingen mellan befintlig infra-
struktur och kontor samt verksamheter närmast 
E22:an bör göras så att det i så liten grad som möjligt 
har negativ påverkan (stora mängder ökad trafik/tung 
trafik genom området) på bostadsområdet i väster 
och Kung Knuts väg. Genom att utveckla området 
tätt, med kontor och verksamheter som kan kombi-

neras med bostäder, förändras området till att bli mer 
multifunktionellt. Av hänsyn till infrastrukturen kan 
byggnader inte placeras inom gällande skyddsav-
stånd till E22:an.

Förutsättningar
Området har ett bra skyltläge mot E22:an och även 
närhet till en av- och påfart till E22:an. Området ligger 
på befintlig åkermark och vissa delar av området 
behöver avsättas till dagvattenhantering. Området 
ligger i anslutning till riksintresse väg (E22:an) som 
dessutom är utpekad som rekommenderad väg för 
farligt gods. Närheten till service och flera funktioner 
gör området mer attraktivt att etablera sig i. 

8. Sigridslund norra verksamhetsområde
Planförslag (hela planperioden)
Planförslaget är att området utvecklas som verksam-
hetsområde. Området ligger strategiskt lokaliserat 
nära en av- och påfart till E22:an, vilket underlättar för 
eventuella transporter söderut. I gällande översikts-
plan och detaljplan är området avsett för fängelse-
verksamhet vilket fortsatt ska vara möjligt. Närheten 
till riksintresset för kulturmiljö medför att en särskild 
utredning av hänsyn till riksintresset behöver göras 
innan detaljplanläggning. Inom området finns höga 
naturvärden inventerade. Vid framtagandet av en ny 
detaljplan ska möjligheten att i så stor utsträckning 
som möjligt planera området utifrån skadelindrings-

hierarkin.

Lokaliseringen medför ett viktigt skyltläge för verk-
samheterna. Närheten till staden gör att området kan 
bidra med fler arbetstillfällen inom gång- och cykel-
avstånd. Närheten till befintligt industriområde (Äng-
amöllan) medför att företag inom området kan dra 
nytta av varandra genom samarbeten. För att hushålla 
med mark, bör utvecklingen av området styras så 
att inte verksamheter/handel och lättare industri, 
som kan ligga i anslutning till bostäder, hamnar här. 
Området bör också utvecklas med ett högt exploate-
ringstal för effektiv markanvändning. Det är viktigt att 
säkerställa en god dagvattenhantering inom området 
som med fördel har en attraktiv utformning.

Förutsättningar
Området har en koppling till E22:an söderut via 
Sigridslunds södra verksamhetsområde. Området 
är nästan uteslutande kommunägt. Området ligger 
intill riksintresset för kulturmiljö och delar har höga 
naturvärden. Riksintresset för kulturmiljö i detta 
område utgörs till stora delar av Vä kyrkby och de 
ålderdomliga karaktärsdrag det uppvisar. Som före-
gångare till Kristianstad är Vä kyrkby en unik kul-
turmiljö med ett starkt symbolvärde. Oregelbundet 
gatunät och småskalig bebyggelse där medeltida 
ruiner ger historisk dimension. Här finns tydliga 
årsringar genom att Vä kyrkby är avgränsad och skild 
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från Vä samhälle. Befintlig markanvändning är jord-
bruksmark. En utveckling av området med industri 
innebär en stor förändring i landskapsbilden. I 
nuläget erbjuder området en utblick mot jordbruks-
landskapet som påminner om Kristianstads placering 
i det skånska slättlandskapet. 

9. Sigridslunds industriområde
Planförslag (hela planperioden)
Området föreslås att utvecklas med företrädesevis 
verksamheter. Inom området behöver mark avsättas 
för större sammanhängande grönska och dagvatten-
hantering. Vägvisningen till och från området måste 
ske mot/från nya E22:ans av- och påfart (söderut) för 
att säkerställa att tung trafik inte belastar Kung Knuts 
väg genom Vä.  

Förutsättningar
Det finns höga naturvärden intill och inom det 
utpekade området som behöver beaktas vid plan-
läggning, för att undvika att påverka naturvär-
dena negativt. Längs med bäcken finns ett gällande 
”flytande” strandskydd på 100 m. En mindre del av 
området är kommunägt och resten privatägt. Bygg-
nadsfritt avstånd på 50 meter ska hållas mot E22:an. 
Området ligger inom riksintresset för flyghinder. 
Grundvattnet är klassat som mycket sårbart inom 
området, vilket behöver beaktas vid planläggning. 
Området består i nuläget av jordbruksmark.

10. Väg – Kung Knuts passage
Planförslag (sent i planperioden)
Planförslaget innebär att området reserveras för 
en eventuell passage för väg och cykelväg över eller 
under väg 21. En koppling mellan delområde Västra 
staden och delområde Vä och Öllsjö skulle från kors-
ningen Snälltågsvägen/Kung Knuts väg innebära 
en betydligt kortare sträcka mellan delområdena. 
Passagen innebär också att Härlöv skulle kunna 
försörjas med stadsbuss från Kristianstad via Härlöv 
och vidare till Öllsjö. Det hade också kunnat möjlig-
göra en bättre koppling norrut mot Vinnö och Färlöv. 
Kopplingen skulle innebära att Öllsjö och Vä upplevs 
som närmare resten av staden och lättare att nå. 

Förutsättningar
Området omfattar idag befintlig odlingsmark och väg-
dragningen medför en anslutning till väg 19 och en 
planskild korsning med väg 21. Sträckan är i nuläget 
inte en prioriterad vägsträckning utan beräknas först 
vara aktuell efter 2032. Sträckan ska därför ses som 
ett reservat av mark för en eventuell framtida väg-
dragning.

11. Gång- och cykelväg – Kung Knuts väg och 
Mansdalavägen
Planförslaget (sent i planperioden)
I planförslaget pekas sträckan ut för att möjliggöra 
en utveckling av befintlig gång- och cykelväg. Genom 

att åtgärda saknade länkar i gång- och cykelvägnätet 
förbättras kopplingen genom delområdet. Där det är 
möjligt bör stråkets upplevelsekvaliteter förstärkas 
och utvecklas, så att vägen upplevs gen och attraktiv 
att färdas på till fots eller cykel.

Förutsättningar
Kung Knuts väg och Mansdalavägen löper som 
två viktiga stråk rakt genom Vä och Öllsjö. De är i 
huvudsak utformade för biltrafik och saknar vissa 
viktiga kopplingar för gående och cyklister längs med 
stråken. Idag består stora ytor längs stråket av öppna 
gräsmattor vilket skapar ödsliga partier och minskar 
attraktiviteten. Stråket är trafikerat av kollektivtrafik 
och ligger inom gång- och cykelavstånd till stads-
delscentret. 

12. Gång- och cykelväg – Annedalsvägen
Planförslaget (sent i planperioden)
I planförslaget pekas sträckan ut för att möjliggöra 
en utveckling av en ny gång- och cykelväg. Med en 
ny gång- och cykelväg kan delområdet Vä och Öllsjö 
kopplas bättre till delområde Åsum och Hedentorp. 
En ny gång- och cykelväg innebär också en bättre 
koppling till det utpekade industriområdet Annedal. 
Där det är möjligt bör stråkets upplevelsekvali-
teter förstärkas och utvecklas, så att vägen upplevs 
attraktiv att färdas längs med till fots eller cykel. 
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Förutsättningar
Sträckan utgörs nu av en bilväg för 60 km/h som 
inte är lämplig att cykla på. Det finns ett alternativ 
till gång- och cykelväg inom Åsumtorp som används 
idag.  Planförslaget finns även utpekat i trafikplanen 
för Kristianstads kommun.
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3.8 G. Delområde Hedentorp Åsum

Norra Åsums kyrka, Kastanj, Knislinge mekaniska 
verkstad, Fågelskådartorn
   
Inledning
Delområdet omfattar stadsdelarna Hedentorp, 
Helgedal, Åsumtorp och Norra Åsum som ligger 
som tre bebyggelsegrupper mellan Åsums kyrka och 
centrala staden på Hammarsjöns västra sida. Norra 
Åsum är en medeltida bybildning medan övriga delar 
av bebyggelsen främst tillkommit under 1960- och 
1970-talen och huvudsakligen som småhus. Närmast 
Hammarsjön i nordöst ligger ett industriområde. 
Bebyggelsen omges huvudsakligen av jordbruk-
smark och gränsar till våtmarkerna vid Hammarsjön 
i nordöst och till Åsums Fure (gamla regementet A3) 
i söder.

Planförslaget 
Planförslaget innebär att de tre bebyggelsegrupperna 
byggs samman till ett sammanhängande bebyggelse-
stråk mellan Vilan och Norra Åsums kyrka. Ett nytt 
område med stadsbygd ligger mellan Helgedal och 
Åsumtorp och ett annat mellan Åsumtorp och Norra 
Åsum. Tillgången till grönområden är begränsad 
och därför föreslås flera grönstråk inom delområdet 
för att öka tillgängligheten mellan stadsdelarna och 
vidare till Åsums fure, men även till våtmarksom-
rådet öster om Hedentorp vid Hammarsjöns strand. 
Omfattande skyddsvallar kommer att byggas längs 
Hammarsjön för att skydda befintlig bebyggelse mot 
översvämningar.
 
Bebyggelsestruktur
Nya utbyggnadsområden tillkommer utmed befintligt 
stadsbusstråk, dels mellan Åsumtorp och Norra Åsum, 
dels mellan Åsumtorp och Helgedal. En utveckling 
av områdena innebär cirka 800 nya bostäder i del-
området. Det innebär en ökning av antalet bostäder 
med 68 % i delområdet (det var 1 180 bostäder i del-
området 2019 enligt SCB). I delområdet behöver en 
grundskola och en förskola tillkomma för att möta 
den ökade mängden befolkning samt tillkommande 
idrotts- och fritidsanläggningar. Området mellan 
Åsumtorp och Helgedal ligger inom bekvämt cykelav-
stånd till Kristianstad C. Området för stadsbygd mellan 
Åsumtorp och Norra Åsum har en särskild attrakti-

vitet genom närheten till rekreationsmöjligheterna 
inom Åsums fure. Den nya bebyggelsen föreslås vara 
relativt tät med en blandning av bostadstyper, vilket 
tillför området ett mer varierat utbud av bostadstyper 
och upplåtelseformer och möjliggör ett effektivt mar-
kutnyttjande. Möjligheten att skapa servicekärnor i de 
olika stadsbyggnadsområdena ska särskilt tas tillvara 
genom hög bebyggelsetäthet och att offentlig service 
som skola eller vårdboende samordnas med annat 
som lekplats, hållplats för kollektivtrafik med mera. 

Trafikinfrastruktur
Lämpliga åtgärder ska genomföras för att uppnå en 
långsiktigt acceptabel bullernivå och trafiksäkerhet 
i anslutning till Åsumsvägen genom Hedentorp och 
Helgedal. Planförslaget innehåller vägreservat för 
två alternativa sträckningar, dels utmed Alevägen/
Hedentorpsvägen där befintliga väg och järnvägs-
områden utnyttjas och dels öster om bebyggelsen i 
anslutning till de vallar som ska byggas. Åtgärderna 
för vägtrafik bör samordnas med åtgärder för cykel- 
och gångtrafik. Det är olämpligt att belasta Åsums-
vägen med trafik från de nya större stadsbyggnads-
områdena innan trafiksituationen i Hedentorp har 
åtgärdats. Byggandet av skyddsvallar mot Hammar-
sjön kommer att genomföras under planperioden och 
dess markbehov kan påverka valet av trafiklösning.
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Karta 32. Planförslag område G
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Grönstruktur
Områdets sammanhängande struktur för rekreation 
bör förbättras på olika sätt. Ett nordsydligt rekrea-
tionsstråk med Åsums fure i söder, förbinder stadsde-
larnas grönstrukturer och parker med varandra. Vid 
nyexploatering ska möjligheterna att förbättra den 
sammanhängande rekreativa grönstrukturen särskilt 
beaktas. Planförslaget medger en utveckling av grön-
strukturen för rekreation speciellt inom den sydöstra 
delen av Hedentorp. Ett sätt att utveckla området 
är genom att göra det tillgängligt, till exempel med 
spänger ut till Hammarsjön och en bryggplats i kom-
bination med en grön mötesplats. Grönstrukturen 
skulle också kunna utvecklas med lekmöjligheter vid 
Åsta gård. Inom ny stadsbygd ska möjligheterna att 
anlägga nya parker och grönstråk beaktas vid plane-
ringen. 

Måluppfyllelse
Genom planförslaget ges möjlighet att bygga fler 
hustyper och upplåtelseformer för att komplettera 
befintliga småhus med äganderätt. Planförslaget ger 
också möjligheter att skapa en centrumbildning med 
kommunal service, handel och mer stadsmässighet i 
de nya områdena mellan Helgedal och Norra Åsum. 
Detta kan bidra till att strategierna högre täthet, 
blandning och mångfunktionalitet följs. Utbyggnads-
områdena ligger längs kollektivtrafikstråk som kan 
motivera lokaliseringen. Samtidigt medför planför-
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Karta 33. Planförutsättningar område G

slaget att en stor andel jordbruksmark omvandlas till 
stadsbygd.

Förutsättningar och analys
Delområdet gränsar till delområdet Vä/Öllsjö i 
väster. Mot norr gränsar delområdet till Västra 
staden och E22:an. I öster går delområdets gräns 
rakt genom Hammarsjön och delas där med 
delområde Söder och delområde Viby/Hammar-
slund. I Sydväst gränsar delområdet till Åsums Fure 
och i söder sträcker sig plangränsen. Delområdet 
omges till största delen av öppen mark och vatten 
och det är endast i norr som det går att se en naturlig 
gräns, resten av delområdet är avgränsat enligt 
kommunens statistikområden. Stora delar av delom-
rådet består av vatten, eller våtängar som inte går att 
komma till. Här finns också en stor andel jordbruk-
smark. Områdets bostadsbestånd består i huvudsak 
av småhus i form av villor. I Hedentorp och Helgedal 
behöver det göras någon form av åtgärd för Åsums-
vägen innan det är möjligt att tillföra fler bostäder till 
delområdet.

Bebyggelsestruktur 
Hedentorp växte under tidigt 1900-tal fram som ett 
mindre samhälle med villor och industrier. Utmed 
den gamla Åsumsvägen fanns sedan tidigare Norra 
Åsum och Åsumtorp med äldre bymiljöer och solitära 
gårdar. Områdena har under andra hälften av 1900-
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talet utvecklats med främst villabebyggelse. Bland 
villorna finns inslag av radhus, marklägenheter och 
flervåningshus. Öppna områden med jordbruksmark 
finns fortfarande kvar mellan de tre bebyggelsegrup-
perna.

Bostäder 
I delområdet finns cirka 1200 bostäder. 85 % av hus-
typerna inom delområdet består av småhus och 15 
% av flerbostadshus. Det är därför inte heller helt 
förvånande att 76 % av bostadsbeståndet utgörs av 
äganderätter och 12 % av bostadsrätter och 12 % av 
hyresrätter. (Enligt SCB bostadspak. 2018-12-31)

Service
Utbudet av offentlig och kommersiell service är 
begränsat. Förskolor och en F-6-skola finns i Helgedal. 
Barn i Norra Åsum och Åsumtorp åker skolbuss till 
Slättängsskolan på Härlöv. Området saknar närhet 
till livsmedelsbutik med undantag för Hedentorp och 
Helgedal som har relativt nära till utbudet inom Vilan. 

Verksamheter
Östra delen av Hedentorp har industriverksamheter 
där Hedentorpsvägen utgör en förbindelse med indu-
striområdet på Vilan norr om E22. 

Trafikinfrastruktur
Fordonstrafik
Åsumsvägen förbinder delområdets stadsdelar med 
varandra och med Vilan och den centrala staden i 
norr. Delområdet har också en stor andel genom-
fartstrafik från Åhus och från väg 1640 mot Gärds 
Köpinge. Vägen är trafikerad med cirka 8 000 bilar per 
dygn genom Hedentorp och Helgedal. Detta orsakar 
problem i form av höga bullernivåer, vibrationer och 
bristande trafiksäkerhet, inte minst för skolbarn som 
ska ta sig mellan den östra och den västra sidan av 
området. 

I Trafikplan för Kristianstad föreslås att alternativen 
till en ny förbifart utreds för att hitta bästa möjliga 
lösning. Förutsättningarna för att vidta åtgärder i 
befintlig sträckning har förbättrats, bland annat har 
skyltad hastighet på Åsumsvägen sänkts från 50 till 40 
km/h. Ett exempel som redovisas i trafikplanen är en 
principlösning där mer omfattande åtgärder utmed 
Åsumsvägens befintliga sträckning kombineras med 
att trafik mot centrum leds via Hedentorpsvägen. 

Kollektivtrafik 
Stadsområdet har bra kollektivtrafikförsörjning 
främst genom stadsbuss linje 4 som trafikerar Åsums-
vägen från Kristianstad C till Åsums fure. Större delen 
av befintlig bebyggelse har en busshållplats inom 400 
m (fågelvägen). 

Cykel- och gångtrafik 
Utöver Åsumsvägen genom Hedentorp och Helgedal, 
utgör E22 en betydande barriär för gång- och cykel-
trafik. Mot Odal och Charlottesborg finns en gång- 
och cykelbro över E22. Mot Vilan och centrum finns 
passager dels genom trafikplats Vilan, dels utmed 
Hedentorpsvägen genom Hedentorps industriom-
råde. 

I samband med den fortsatta utredningen av Åsums-
vägen och Hedentorpsvägen behöver även möjlig-
heten att utveckla attraktiva gång- och cykelvägar 
mot Vilan och centrum studeras. Potential finns att 
utveckla ett stråk mot Vilan och centrum som både är 
mera trivsamt, framkomligt och säkert än nuvarande 
alternativ. En möjlighet som lyfts fram i Trafikplan för 
Kristianstad är att använda den gamla banvallen och 
järnvägsbron över E22 som ett nytt gent cykelstråk 
upp till Långebrogatan. 

Grönstruktur
Övergripande
I delområdet finns om området betraktas från ovan, 
stora ytor med vatten och grönska. Flera av de här 
områdena är dock inte tillgängliga eller möjliga 
att röra sig genom. Trots närheten till vattnet har 
bostäderna i delområdet ingen möjlighet att röra sig 
längsmed eller knappt se det öppna vattnet. Framfö-
rallt Hedentorp och Helgedal har begränsad tillgång 
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till grönstruktur. Åsumtorp och Norra Åsum har 
betydligt närmare till grönområden, däribland Åsums 
fure och Åsums ängar och Åsumallet.
Viktiga parker och grönområden
Bäst tillgång till anlagda parker har Åsumtorp där det 
breda parkstråket genom området också fungerar väl 
som stadsdelspark. Norra Åsum har god tillgång till 
mindre parker men ingen riktig stadsdelspark. 

Hedentorp och Helgedal har en större park vid Hel-
gedalsvägen/Slåttervägen som med ytterligare kom-
pletteringar kan fungera bra som gemensam stads-
delspark. Detta under förutsättning att gång- och 
cykelpassagerna över Åsumsvägen blir säkrare. Det 
vore värdefullt om boende öster om Åsumsvägen fick 
en egen lokalpark med lekmöjlighet. 

Viktiga naturområden
Norra Åsum har en särskild kvalitet genom närheten 
till Åsums fure. Skogsmiljön inom norra delen av 
Åsums fure lämpar sig väl för promenader. I öster finns 
även betesmarken inom Åsums ängar och Åsumallet 
inom gångavstånd. Tillgängligheten till denna är 
dock begränsad på grund av ett känsligt fågelliv. I 
övrigt präglas landskapet av öppen jordbruksmark 
och våtmark. Detta är tydligt främst inom Hedentorp 
och Helgedal men även Åsumtorp, där boende saknar 
närhet till ett större område för rekreation. 

Viktiga strukturer
Den före detta banvallen från Hedentorp och söderut 
är ombyggd till cykelväg. Denna kan även användas 
för promenad och annan motion. Markvägar eller 
liknande fungerar som viktiga öst-västliga stråk mot 
Norra Åsum och Åsumtorp. 

Ett enkelt sätt att öka utbudet av rekreation är att 
anlägga promenadstråk utmed gränser i jordbruks-
landskapet som förbinder stadsdelarnas gröna stråk 
och parker med varandra. Goda möjligheter finns 
också att komplettera den gemensamma grönstruk-
turen i samband med nyexploatering. 

Hänsynsaspekter
Kulturhistoria
Av den gamla Åsums kyrkby finns viss småskalig 
bebyggelse bevarad söder om kyrkan tillsammans 
med prästgården och gården Svanevik i sydost. 
Nordväst om kyrkan finns exempel på bevarad bebyg-
gelse från 1900-talets första hälft. Gården Åsumtorp 
har lång historisk kontinuitet som den enda kvar-
varande gården från den äldre bymiljön Åsumtorp. 
Mariehem är en av de gårdar som flyttades ut från 
Åsumtorp i samband med laga skifte på 1830-talet.

Banvallen mellan Kristianstad och Everöd är numera 
cykelväg. Järnvägen öppnades för trafik år 1901 och 
var i bruk fram till år 1972. Strax söder om Långebro 

passerade järnvägen utmed samhället Hedentorps 
östra sida där det etablerades en banvakt. En bit 
längre söderut, i höjd med kyrkbyn Norra Åsum, låg 
en station som hette Åsumtorp.

Riksintressen
Våtmarkslandskapet kring Hammarsjön har höga 
natur- och rekreationsvärden och omfattas av olika 
skyddsbestämmelser, bland annat riksintressen, 
Natura 2000 och naturreservat. I princip hela det 
obebyggda markområdet öster om Åsumsvägen 
omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv. 
Stadsbyggnadsområden 2 och 3 gränsar till riksin-
tresseområdet Helgeåns nedre lopp och ligger mellan 
300-900 m från Natura2000-områdena Hammar-
sjöområdet och Hammarsjön. Gränsen mot riksin-
tresseområdet utgörs dock av en högtrafikerad väg 
(Åsumsvägen), vilket innebär att riksintresseområ-
dets yttergräns redan är påverkad av exploatering. 
Det ökade antalet människor som ny bostadsbebyg-
gelse för med sig kan innebära en ökad belastning på 
områdena, men det planerade området ”Hedentorps 
spänger” innebär att friluftslivet kan kanaliseras på 
ett sådant sätt att risken för störningar i de skyddade 
områdena minimeras. Norra kanten av delområdet 
gränsar till E22 och riksintresset för väg.  

Miljö- och riskfaktorer 
Hedentorp och Helgedal är särskilt utsatta för trafik-
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10. Helgedals gröning

11. Skyddsvall Hedentorp

buller med höga nivåer från E22 och Åsumsvägen. Det 
är olämpligt att belasta Åsumsvägen med trafik från 
ny bebyggelse i området innan åtgärder vidtagits för 
att säkerställa acceptabla nivåer av buller, vibrationer 
och trafiksäkerhet kring Åsumsvägen. 

Hedentorp och Helgedal har ännu inte ett komplett 
skydd mot översvämning från Helge å och Hammar-
sjön. Nya och kompletterade skyddsvallar planeras 
utmed bebyggelsens östra sida. Norra delen av Heden-
torps industriområde, intill E22, ligger särskilt låglänt 
med marknivåer under 1-1,5 meter över havet. Även 
i västra delen av Hedentorp och vidare västerut på 
jordbruksmarken finns en lågpunkt. 

Skyfallskarteringen omfattar den norra delen av 
området ner till Åsumtorp. Denna visar att översväm-
ningsytor kan uppstå både inom bebyggda områden 
och inom jordbrukslandskapet i samband med 
skyfall. Ett större låglänt översvämningsområde finns 
inom jordbruksmarken norr om Helgedalsskolan 
där marken delvis ligger under havets nivå. Söder 
om Helgedal, direkt väster om Åsumsvägen finns en 
svacka som översvämmas årligen. Dessa områden är 
exempel på mark som är olämplig att bebygga. 
Hammarsjön, som ligger delvis inom delområdet har 
bedömts ha en måttlig ekologisk status. 
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Planförslagets objekt
1. Hedentorps spänger (sent i planperioden)
Planförslag
Utveckla ett nytt rekreationsområde vid Hedentorp 
med spänger ut till Hammarsjön och en bryggplats 
vid sjön. Förslaget skulle innebära mer vattenkontakt 
för delområdet. Området kan bli ett lockande mål för 
promenader och friluftsliv. Lämplig lokalisering är 
söder om Hedentorp med hänsyn till buller från E22. 
Ekvivalent bullernivå inom området från trafik kan då 
bli 40-45 dBA enligt kommunens bullerutredning från 
2017. Stor hänsyn måste tas till områdets höga natur-
värden, riksintresse, natura 2000 och naturreservat 
när förändringar görs i området. När skyddsvallen 
byggs ut inom området bör möjligheten att använda 
den som promenadväg undersökas. Det planerade 
området ”Hedentorps spänger” innebär att frilufts-
livet kan kanaliseras på ett sådant sätt att risken för 
störningar i de skyddade områdena minimeras. 

Förutsättningar
Området består av våtmarker längs Hammarsjöns 
stränder som till stor del täcks av vass och buskage. 
Området ingår i riksintressena för naturvård och fri-
luftsliv och även natura 2000. Här finns dessutom ett 
naturreservat och området ligger inom strandskydd.  
 

2. Åsumtorp södra
Planförslaget (sent i planperioden)
Området är utpekat som nytt stadsbyggnadsområde 
med varierad bostadsstruktur, med en tätare kärna 
och småhusbebyggelse i väster. Avståndet till närmsta 
befintliga hållplats för stadsbuss ligger inom gång-
avstånd för halva området. En relativt kort restid (ca 
10 min) med stadsbuss till Kristianstad C kompen-
serar delvis för att området inte ligger centrumnära. 
Området bedöms som attraktivt nära eventområdet 
Åsums fure. Utbyggnaden ger möjlighet att tillföra 
Åsumtorp/Norra Åsum ett mera blandat bostads-
utbud och även en gemensam servicekärna. En 
huvudgata behöver finnas centralt genom området 
som kan trafikförsörja den västra delen av området 
med stadsbuss. För att skapa bästa möjliga underlag 
bör en ny kärna samlokaliseras med ny bebyggelse i 
flera våningar och naturliga nya mötespunkter som 
busshållplatser, lekplatser eller en ny skola/förskola. 
Inom området finns även behov av ett grönstråk 
som knyter samman området med Åsums fure och 
Åsumtorp norra. Det finns behov av såväl skola, 
förskola som gruppbostad inom delområdet. Dessa 
kan tillkomma antingen inom Åsumtorp södra eller 
norra. Här bör också reserveras mark för fritidsan-
läggning med tanke på mängden bostäder som till-
kommer.

Förutsättningar
Området består av privatägd jordbruksmark. 
Området ingår i ett gammalt dikningsföretag som 
kan behöva omprövas vid planläggning. Det finns en 
känd fornlämning i södra delen av området. Hänsyn i 
övrigt behöver tas till kulturlandskapets värden och 
Åsumtorps gård. 

Den ökade mängden trafik som utbyggnadsområdet 
alstrar förutsätter att åtgärder har vidtagits på och 
i anslutning till Åsumsvägen genom Hedentorp/
Helgedal för att uppnå acceptabel bullernivå och 
minskad barriäreffekt.

3. Åsumtorp norra
Planförslag (sent i planperioden)
Området är utpekat som nytt stadsbyggnadsområde. 
För att hela utbyggnadsområdet ska ha mindre än 400 
meter till närmsta hållplats för stadsbuss, så behöver 
stadsbusslinjen dras om.  Lämplig avgränsning av 
området norrut påverkas av översvämningsrisk vid 
riklig nederbörd, där den mest låglänta delen utmed 
Åsumsvägen i norr har undvikits. Befintlig skogs-
plantering kan också bli en viktig tillgång i framtida 
grönstruktur inom bostadsområdet. Det finns inom 
området cirka 4 hektar avsatt för en stor grundskola. 
Dessutom behöver det tillkomma en förskola och 
gruppbostad inom delområdet. Dessa kan tillkomma 
antingen inom Åsumtorp norra (3) eller södra (2). 
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Här bör också reserveras mark för fritidsanläggning, 
med tanke på mängden bostäder som tillkommer. 

Läget bedöms som fördelaktigt med cykelavstånd till 
stadskärnan och ca 10 min restid med stadsbuss till 
Kristianstad C. Satsningar på grönstruktur är viktig 
för att berika stadsdelen Hedentorp/Helgedal som 
har dålig tillgång till nära rekreationsmöjligheter.

Förutsättningar
Området består av kommunalt ägd jordbruksmark. 
Två kända fornlämningar finns inom områdets östra 
del. Risk finns för dåliga grundläggningsförhållanden. 
Skyfallskarteringen visar på risk för mindre över-
svämningsytor. Beroende på bebyggelsens avgräns-
ning kan planläggning behöva avvakta att stadsdelen 
får komplett skydd mot översvämning från Helgeå. 

Attraktiva stråk för gång- och cykel och rekreation 
behöver skapas söderut mot Åsumtorp och norrut/
österut till Hedentorp/Helgedal. 

Den ökade trafik som utbyggnadsområdet alstrar för-
utsätter åtgärder på och i anslutning till Åsumsvägen 
genom Hedentorp/Helgedal för att uppnå acceptabel 
bullernivå, störning från vibrationer och minskad 
barriäreffekt. 

4. Vägreservat - Åsumsvägen & Hedentorpsvägen
Planförslag (sent i planperioden)
Området är utpekat som vägreservat för åtgärder i 
anslutning till Åsumsvägen och Hedentorpsvägen. 
Området omfattar Åsumsvägens sträckning genom 
Hedentorp/Helgedal, bebyggelseområdet öster om 
denna samt ett stråk norrut mot Långebrogatan för 
ny sträckning av Hedentorpsvägen.

Åtgärder behöver genomföras för att uppnå accep-
tabel bullernivå, minskade vibrationer och minskad 
barriäreffekt samt för att kunna tillföra ytterligare 
trafik till Åsumsvägen vid en exploatering av de 
utpekade nya stadsbyggnadsområdena inom del-
området. Exploateringens storlek kan påverka hur 
omfattande åtgärder som krävs. Förbättrad gc-förbin-
delse mot Vilan och centrum via gamla järnvägsbron 
eller Hedentorpsvägen ska ingå i åtgärderna.

Vägreservatet ligger i anslutning till riksintresseom-
rådet Helgeåns nedre lopp och Natura 2000-området 
Hammarsjöområdet. Området ligger ca 300 m från 
Natura 2000-området Hammarsjön. En ny vägsträck-
ning kan innebära en negativ påverkan på de fågel-
värden som finns i området, bland annat eftersom 
bullernivåerna i områdena ökar.  Vägen bör ligga på 
insidan av vallen som då utgör bullerdämpning mot 
Natura 2000-området och riksintresset.

Förutsättningar
I nuläget går det mellan 7600 fordon/dygn och 8400 
fordon/dygn på Åsumsvägen. Bullernivåerna vid 
intilliggande bostäder överskrider riktvärdena. I Tra-
fikplanen för Kristianstads kommun, presenteras en 
lösning där genomfartstrafiken leds om via Heden-
torpsvägen men utan förbifart vid Alévägen. Lämplig 
vägsträckning behöver utredas ytterligare innan 
beslut kan tas kring aktuell vägdragning.

5. Gång- och cykelväg – Åsumsvägen
Planförslag (sent i planperioden)
I planförslaget pekas sträckan ut för att möjliggöra 
en gång- och cykelvägskoppling söderut vidare mot 
Åhus. Sträckan finns även utpekad i trafikplanen för 
Kristianstads kommun. 

Förutsättningar
I nuläget finns det ingen gång- eller cykelväg på 
sträckan. Längs med Åsumvägen finns jordbruksmark 
och enstaka gårdar. Sträckan av Åsumvägen från Norra 
Artillerivägen och söderut mot Åhus är statlig och tra-
fikverket är väghållare och som gör bedömningen om 
sträckan ska prioriteras för gång- och cykelvägsut-
byggnad ur ett regionalt perspektiv. Längs med östra 
sidan av Hammarsjön finns det en gång- och cykelväg, 
men det har under den tidiga medborgardialogen 
framkommit en önskan om att komplettera även den 
västra sidan med ett gång- och cykelstråk mellan Kris-
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tianstad och Åhus. 

6. Gång- och cykelväg –Slättängsvägen
Planförslag (sent i planperioden)
I planförslaget pekas sträckan ut för att möjliggöra 
en gång- och cykelvägskoppling västerut vidare mot 
Öllsjö och Härlöv. Sträckan kopplar på befintlig gång- 
och cykelväg väster om Åsumtorp. Planförslaget 
finns även utpekad i trafikplanen för Kristianstads 
kommun. 

Förutsättningar
Sträckan utgörs nu av en bilväg för 60 km/h som inte 
är lämplig att cykla på. Det finns ett alternativ  till 
gång- och cykelväg inom Åsumtorp som används idag.  

7-8-9. Grönstråk
Planförslag (sent i planperioden)
Planen föreslår tre nya grönstråk som binder samman 
Hedentorp med Åsums fure i söder samt med strand-
området vid Hammarsjön. Den exakta sträckningen 
får utredas i samband med att områdena detaljpla-
neläggs.

Förutsättningar
Området består idag av jordbruksmark och tre tätort-
sområden med parkmark.

10. Helgedals gröning
Planförslag (tidigt i planperioden)
Yta för dagvattenhantering och rekreation.

Förutsättningar
Området ligger lågt och är markerat i skyfallsmodule-
ringen. Området är dessutom ett viktigt komplement 
för Helgedals rekreation och nybyggnationsområdet 
söderut.

11. Skyddsvall Hedentorp
Planförslag (hela planperioden)
Mark reserveras för ombyggnad och nybyggnad 
av skyddsvallar öster om Hedentorps bebyggelse. 
Innanför vallen behövs mark för markväg samt mark 
för framtida behov av förhöjd vall. Markreservatet 
behöver vara tillräckligt brett för att kunna hantera 
olika placeringar beroende på geotekniska förhål-
landen.

Förutsättningar
Öster om Hedentorp finns en vallanläggning som 
inte uppfyller framtida prognoser på vattennivåer i 
Helgeå.
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3.9 H. Delområde Hammar

Archimedes skruv, Lind, Hammarshus och stork

Inledning
Delområde Hammar domineras av småhusbebyggelse 
i tre olika tätortsbildningar Hammar, Hammarslund 
och Viby som delas av E22 mellan Hammar och de 
två andra. Norr om motorvägen ligger Hammarshus 
herrgård med trädgårdsanläggning och det stora nya 
handelsområdet C4 Shopping. Planförslaget innebär 
förtätning av bebyggelsen i östra delen av Hammar 
och omfattande utbyggnad mellan Hammarslund och 
Viby.

Planförslaget
Planförslaget föreslår att en av de större satsning-
arna som görs på nybyggnation ska ske i det här del-
området. Ny stadsbygd är i huvudsak koncentrerad 
till området mellan Hammarslund och Viby. Den nya 
stadsbygden anses ha möjlighet att koppla samman 
de båda bostadsområdena och ligger inom gång- eller 
cykelavstånd till stadsdelscentrumet C4 Shopping. 
Den större satsningen i det här området medför ett 
behov för att bygga ut ny kommunal service, som till 
exempel skola och förskola. I stadsbyggnadsområdet 
ingår också att utveckla nya grönstråk och parker.  

Det finns även ett område utpekat för ny stadsbygd 
i Hammar, där det delvis redan finns ett pågående 
detaljplanarbete. 

Bebyggelsestruktur
Områdena för stadsbygd i delområdet har en omfatt-
ning som gör det möjligt att skapa ett stadsdelscen-
trum genom att arbeta med tätare bebyggelse och 
möjlighet att utveckla ett varierande bostadsbestånd 
med inslag av service. Satsningen förväntas medföra 
cirka 1 200 nya bostäder i området. Det innebär en 
ökning av antalet bostäder med 65 % i delområdet 
(det var 1 837 bostäder i delområdet 2019 enligt SCB). 
I delområdet behöver en grundskola och två förskolor 
samt idrotts- och fritidsanläggningar tillkomma för 
att möta den ökade befolkningen. 

I den centrala delen av den nya stadsbygden är också 
möjligt att skapa underlag för småskalig handel till-
sammans med arbetsplatser. I östra Hammar pekas 
delområdets andra stadsbyggnadsområde ut. I den 
norra delen av detta område finns ett pågående 
detaljplanprojekt. Inom samtliga stadsbygdsområden 
behöver det också tillkomma parker och allmänna 
mötesplatser. Söder om E22:an pekas ett område för 
lättare verksamheter ut.   

Trafikinfrastruktur
Det finns två nya gång- och cykelvägar utpekade i 
Viby. Den första sträcker sig från Hammarslunds-
vägen längs med Byholmsvägen ner till östra kors-
ningen med Brötavägen. En komplettering av gång- 
och cykelväg längs med sträckan är en förutsättning 
för att fler ska kunna ta cykeln in till stadsdelens 
centrum, C4 Shopping och därmed en viktig förut-
sättning för framtida utveckling av bostäder längs 
med det här stråket. Den andra gång- och cykelvägen 
som pekas ut går från den västra korsningen mellan 
Kvarnnäsvägen och järnvägen, längs med järnvägen 
till Storspovsvägen där den ansluter till befintlig 
gång- och cykelväg. Sträckningen är en komplettering 
av befintlig gång- och cykelväg och skulle innebära en 
genare cykelväg mellan Kristianstad och Åhus.

Grönstruktur
I grönplanen 2019 pekas Stordiket ut som ett nytt 



ÄNDRING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR KRISTIANSTAD STAD 2021 170DELOMRåDE | h. hAMMAR

Karta 35. Planförslag område H
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grönområde. Området föreslås utvecklas så att det 
blir mer lättillgängligt med flerfunktionella ytor. Här 
föreslås såväl rekreation, som ekosystemtjänster 
och fritidsanläggningar. Även Kvarnnäs naturområde 
föreslås utvecklas med ett nytt grönstråk. Kvarnnäs 
naturområde har möjlighet att fungera som ett 
viktigt rekreationsområde för Viby om det görs mer 
lättillgängligt. Det finns en pågående diskussion att 
utveckla området till naturreservat. Tillsammans med 
Ekenabben är området ett viktigt sammanhängande 
natur- och rekreationsområde för den sydöstra delen 
av Kristianstad. Väster om Grönängens idrottsplats i 
Viby, innebär planen att mark reserveras för framtida 
behov av fritidsanläggningar.   

Måluppfyllelse
Delområde Hammar har förutsättningar att uppfylla 
alla målen, beroende på hur den nya stadsbygden 
utvecklas. Målet attraktiv stad och stad för alla kan nås 
genom att stärka de två stadsdelarna Hammarslund 
och Viby och kopplingen mellan dem och Hammar. 
Det är även viktigt att ny stadsbygd utvecklas med 
varierande bebyggelsestruktur och bebyggelsetyp 
med kultur- och fritidsmöjligheter. För att nå målet 
grönblå stad är det viktigt att det centralt i de nya 
stadsbyggnadsområdena även planeras för nya 
parker och sammanhängande grönstråk och gång- 
och cykelvägar.
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Karta 36. Planförutsättningar område H

Den största utmaningen är att få till väl gestaltade 
livsmiljöer i delområdet, främst inom de nya stads-
byggnadsområdena. Vid en utveckling av området är 
det viktigt att planläggningen av området görs med en 
helhetssyn, för att inte missa övergripande strukturer 
och även få till en god samhällsekonomi.  
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Förutsättningar och analys
Delområdet ligger i Kristianstads östra utkant och de 
två stora stadsdelarna, Viby och Hammar, är avskilda 
från varandra med E22:an som barriär. Väster om 
Viby ligger Hammarslund som utgörs av villor och 
radhus och är avskilt från staden genom vägbarri-
ärer och jordbruksmark. Stordiket utgör också, med 
sin nuvarande utformning, en barriär mellan delom-
rådet och övriga staden. Viby gamla bymiljö uppfattas 
i nuläget som en egen by med få kopplingar till staden. 
Hammar har med det nya köpcentret fått närmare till 
handel. Hammar uppfattas också bättre kopplat till 
centrala staden än resten av delområdet tack vare 
att det ligger norr om E22:an och har bra anslutning 
mot centrum via Blekingevägen. Inom Hammar har 
också Blekingevägen gjorts om till bussgata, för att 
prioritera busstrafiken. Här finns också ett gång- och 
cykelväg från Hammar till staden. 

Bebyggelsestruktur
Delområdet består av tre olika bebyggelsegruppe-
ringar i Hammar, Hammarslund och Viby. Bebyggel-
sestrukturen i delområdet domineras av småhus, 
med inslag av flerbostadshus i Hammar. I delområdet 
består 33 % av bostadsbeståndet av hyresrätter, 
främst i form av marklägenheter och radhus. I Hammar 
finns en förhållandevis stor andel radhus med olika 
upplåtelseformer. Längs östra Blekingevägen finns ett 
verksamhetsområde med främst bilhandel. Två större 

växthus ligger insprängda i bebyggelsen vid gamla 
Fjälkingevägen och Amaryllisvägen. Hammarshus 
låg tidigare med sin stora park fritt i landskapet men 
ligger idag granne med handelsområdet C4 Shopping. 
Dessa stora byggnader skiljer sig kraftigt från den 
äldre bebyggelsen i skala och utformning. Norr om C4 
Shopping håller ett nytt blandat bostadsområde på att 
växa fram. 

Bostäder
Majoriteten av bostäderna i delområdet tillkom under 
60 - 70-talen, undantaget Hammarslund som fördubb-
lats de senaste tio åren. Dessa bostäder kompletteras 
med cirka 400 bostäder i det nya bostadsområdet vid 
Hammarshus. Det nya bostadsområdet bidrar med 
varierande bebyggelsestruktur och ett tillskott av 
såväl radhus som flerbostadshus. 

Service
Serviceutbudet i delområdet är främst lokaliserat till 
Hammar. Det finns två förskolor i delområdet, en i 
Viby och en i Hammar. Med utvecklingen av bostads-
området i Hammar saknas det förskoleplatser inom 
stadsdelen. En pågående detaljplan för Hammar 
138:24 utreder möjligheten att planlägga för en ny 
förskola där. Inom delområdet finns två grundskolor, 
Hammarskolan och en skola i Viby. Det finns ett vård- 
och omsorgsboende i delområdet, beläget i Hammar. 
Inom delområdet finns flera mindre parker. I Ham-

marslund finns en ridskola och söder om denna ligger 
Ekenabben, som är ett natur- och strövområde med 
strövstigar, fågeltorn och grillplats. Det finns två 
idrottshallar inom delområdet, som är möjliga för för-
eningslivet att samutnyttja med skolan.

Affärscentret C4 Shopping är nyöppnat och innehåller 
allt från apotek till klädaffärer. Inom stadsdelscen-
trumet ligger även livsmedelsbutiker och vårdcen-
tral. Arbetstillfällen i delområdet återfinns främst i 
det nya affärscentrumet och vid bilhandeln i sydöstra 
Hammar. I delområdet finns även en del jordbruks-
fastigheter.

Verksamheter
Hammar är det delområdet med flest småföretag. Av 
alla arbetsplatser i delområdet har 65 % 1-4 anställda. 
I nuläget finns det ett verksamhetsområde utmed 
Östra Blekingevägen som i huvudsak är inriktat på 
sällanköpshandel och viss service kopplat till fordon.  

Trafikinfrastruktur
Fordonstrafik
Hammars trafikplats är ett viktigt nav i trafikinfra-
strukturen och binder ihop E22, väg 118och Funda-
tionsvägen med Byholmsvägen i söder, som i sin tur 
är förbindelselänken till Viby och Hammarslund samt 
Blekingevägen i norr.
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Rakt genom delområdet löper E22:an, som skiljer 
stadsdelarna Viby och Hammarslund från Hammar. 
E22:ans placering innebär att delområdet upplevs 
tvådelat. Genom delområdet går också väg 118 
(Åhusvägen). Båda dessa barriärer medför en hög 
andel buller. Det finns kopplingar under E22:an från 
Viby till Hammar, men entrén från söder till Hammar 
är i första hand utformad för bilister och är idag inte 
lika attraktiv för cyklister. Det finns stora parkerings-
ytor vid stadsdelscentrumet, men de är i första hand 
till för besökande.

Väg E22 och väg 118 mot Åhus är utpekade som 
rekommenderade vägar för farligt gods och klassade 
som riksintressen. Det finns två passager under 
E22:an från Viby och Hammarslund. På E22 passerar 
20 000 fordon varje dag. På Åhusvägen passerar 8 
000 fordon varje dag. Genom delområdet sträcker sig 
järnvägen mellan Kristianstad och Åhus, järnvägen 
är utpekad som riksintresse. Sträckan trafikeras i 
nuläget inte regelbundet. Järnvägen bildar en barriär 
mellan Viby och närliggande grönområden för bilister 
såväl som gående och cyklister.

Kollektivtrafik
Majoriteten av de boende i Viby har idag mindre än 
400 meter till en busshållplats där en stadsbuss eller 
regionsbuss passerar. Åktidskvoten (alltså tiden det 
tar att åka från en plats till nästa i förhållande till bil) 

är mindre bra för boende i ytterkanten av Viby med 
den nuvarande sträckningen av stadsbussen. Det tar 
nästan dubbelt så lång tid att ta sig från Viby kyrka till 
Kristianstad C med buss jämfört med bil. 

Cykel- och gångtrafik
Cykeltrafiken är väl utbyggd i Hammar. I området 
Hammarslund och Viby finns behov av komplette-
ring av cykelvägnätet längs Byholmsvägen. Befintlig 
cykelväg finns mellan områdena Hammar, Hammar-
slund och Viby samt till centrala Kristianstad. Gång-
trafiken är bristfälligt utvecklad i delområdet som 
främst har utformats utifrån bilens behov. Området 
består till största delen av lokalgator där såväl gående, 
cyklister och bilar får samsas. 

Grönstruktur
Delområdet är till stor del omgivet av jordbruksmark 
men gränsar till miljöer med höga naturvärden 
vid Hammarsjön. Stora delar av grönområdena är 
avskärmade mot bebyggelsen av järnvägen mellan 
Kristianstad och Åhus, vilket medför att det finns få 
kopplingar in till naturområdena. Dessutom består 
naturområdena av svårtillgängliga och störnings-
känsliga våtmarker och ängsmarker. Ekenabben är 
det området som är mest tillgängliggjort och här 
finns även långtgående planer på att anlägga ett 
naturreservat. Vid Hammar finns behov av ett större 
rekreationsområde och enligt förslaget skulle det 

kunna utvecklas vid Stordiket. Utöver behovet av 
mer rekreationsområden är detta också ett område 
som med sina grundläggningsförhållanden kan vara 
komplicerat att bebygga och som behövs för stadens 
motståndskraft mot klimatförändringar. Om de gröna 
värdena utvecklas och Stordiket tillgängliggörs, kan 
det bidra till att delområdet även upplevs bättre 
kopplad till resten av staden.

Viktiga parker och grönområden
Hammar har en större park centralt placerad i stads-
delen, medan Hammarslund och Viby endast har 
mindre parker. Hammarshus parkanläggning är en 
stor grön lunga i stadsdelen men är inte tillgänglig för 
allmänheten.

Viktiga naturområden
Det finns två naturreservat söder om delområdet, Her-
culesreservatet och Håslövsängar. De här två naturre-
servaten tillsammans med Ekenabben och Kvarnnäs 
naturområde utgör fyra stora sammanhängande grö-
nområden längs Hammarsjön med närhet till Viby 
och Hammarslund. 

Viktiga strukturer
Hammarsjön med dess stränder och grönområden i 
form av Ekenabben, Håslövs ängar och Herculesre-
servatet är de största grön och blåstrukturerna inom 
delområdet. Väster om delområdet utgör Stordiket 
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en viktig del av den övergripande grön- och blåstruk-
turen. 

Hänsynsaspekter
Kulturhistoria
Hammar präglas av villabebyggelse som vuxit fram 
i etapper under 1900-talet. Den äldsta bebyggelsen 
från inledningen av 1900-talet kan till viss del fort-
farande spåras i strukturen, genom uppvuxna träd-
gårdar tillsammans med vissa yttre attribut hos 
byggnaderna, exempelvis takvinkel och planform. 
Den största delen av Hammar präglas av 1970-talets 
utbyggnad. Dessa yngre områden har till stora delar 
bibehållit sina skilda karaktärer. Centralt placerat 
ligger ett väl gestaltat bostadsområde från 1970-
talets slut. Här samlas en blandning av hustyper väl 
avvägt grupperade kring gemensamma ytor vilket 
skapar en intim och varierad bostadsmiljö. Det gröna 
inslaget är stort både här och allmänt. Gemensamma 
obebyggda grönytor mellan husgrupper tillsammans 
med uppvuxna trädgårdar är ett bärande inslag i 
Hammars bostadsområden.

Längs Byholmsvägen i Viby samsas villabebyggelse 
med utblickar över ett jordbrukslandskap. Större 
gårdar tillsammans med miljön kring kyrkan ger 
stadsdelen en historisk förankring med en äldre byka-
raktär. Den yngre bebyggelsen präglas av sin framväxt 
under 1950- till 1970-talet.

Riksintressen 
Delområdet berörs av riksintresse för naturvård och 
friluftsliv vid Hammarsjön. Det berörs även av riksin-
tresse för väg längs med E22 och väg 118 samt riksin-
tresse för järnväg längs med Åhusbanan.  

Miljö- och riskfaktorer 
Det finns flera områden som är utpekade av Länssty-
relsen Skåne som potentiellt förorenade områden. 
Fem är inte alls riskklassade, vilket innebär att det 
krävs en utredning av området om det ska ske en 
förändrad användning. De andra är riskklassade 
med liten eller måttlig risk. I Viby finns två områden 
som är riskklassade med stor risk där den ena är en 
jordbruksfastighet med flera växthus. Stora delar av 
marken inom delområdet är odlings- och betesmark 
med höga värden.

Ur bullersynpunkt är väg E22 och väg 118 de vägar 
som genererar mest buller inom delområdet. Inom 
stadsdelarna så skapar trafiken på bland annat Ble-
kingevägen, Nosabyvägen, Byholmsvägen och Ham-
marslundsvägen bullerstörningar. På Blekingevägen 
har vissa delar av sträckan gjorts om till bussgata och 
övrig fordonstrafik hänvisas  till Fundationsvägen. 
E22 och väg 118 är båda markerade som trans-
portvägar för farligt gods där riktlinjerna som finns 
beskrivna i Riktsam ska följas vid nybyggnation intill 
vägarna.

Grundvattnet i östra delområdet är bitvis klassat som 
”sårbart”. I södra delen av delområdet råder över-
svämningsrisk vid ”högsta beräknade flöde”. Då finns 
det risk att det blir vatten stående mellan järnvägen 
och precis norr om Fågelängsvägen. I utpekat förslag 
ligger inga nya ytor för stadsbygd inom området som 
riskerar att översvämmas. Den västra delen av plan-
området är inom riskområde för översvämning i 
dagsläget.
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4. Norra HammarPlanförslagets objekt
1. Hammarslundsområdet
Planförslaget (hela planperioden)
Planområdet omfattar ny stadsbygd på åkermark 
söder om  Byholmsvägen. Med bebyggelsen är det 
möjligt att få Hammarslund och Viby att upplevas 
som mer sammankopplat med Hammar och stads-
delscentrum. Det är bra om området har en tydlig 
gång- och cykelvägskoppling till fritidsanläggningen 
i öster. Inom eller i anslutning till området vore det 
fördelaktigt om det gestaltas någon form av stads-
delscentrum där det är möjligt att tillsammans med 
satsningar på kommunal service även ge utrymme för 
torgbildning, småskalig handel och arbetstillfällen att 
utvecklas. Till följd av tillkommande bostäder finns 
det centralt i området också behov av att utveckla en 
ny skola och såväl någon större som ett antal mindre 
parker och allmänna platser. I samband med skolan 
bör möjligheten att reservera ytor för fritidsan-
läggningar, utöver idrottshall, också ses över. Inom 
området och förslagsvis i de västra delarna närmast 
Hammarslund, finns även behov av en ny förskola. 
Den delen av stadsbyggnadsområdena som ligger 
väster om Grönängens idrottsplats föreslås utvecklas 
med ny mark för idrottsverksamheter, för att kom-
plettera den befintliga idrottsplatsen. 

Förutsättningar
Bostäderna i det här området hamnar i ett kollek-
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tivtrafiknära läge och med närhet till en befintlig 
fritidsanläggning. Området ligger öster om Hammar-
slund och består idag av jordbruksmark. Det finns 
fornlämningar inom området som behöver utredas 
vid en exploatering. Det är långt till närmaste befint-
liga och offentliga grönstruktur och i nuläget dåligt 
kopplat till andra stadsdelar för gående och cyklister. 
Området ligger i anslutning till en förskola i öster, men 
från västra delen av området är det lång väg dit. Inom 
området finns troligtvis behov av ytor för dagvatten-
fördröjning som kan kombineras med grönområden. 

Delar av området ligger i anslutning till en fastighet 
(Hammar 10:158) som i kulturmiljöinventeringen är 
klassad som sårbar för förändring. Det finns fornläm-
ningar av olika karaktär inom området som behöver 
utredas vid en exploatering. Det är cykelavstånd 
till förskola och skola liksom dagligvaruhandel och 
service. Befintlig markanvändning är jordbruksmark.

I samband med utvecklingen av det nya stadsbygg-
nadsområdet i väster bör mark reserveras för ytter-
ligare fritidsbehov. Detta är ett sätt att i anslutning 
till befintligt fritidsområde reservera mark. Inom 
stadsbygd är det också möjlighet att utveckla områden 
för fritidsanläggning. Området består i nuläget av 
jordbruksmark. 

2. Östra Hammar
Planförslag (tidigt i planperioden)
I den norra delen av området finns redan ett pågående 
arbete med att ta fram en ny detaljplan för bostäder 
och gruppboende. I hela området finns möjlighet att 
utveckla service och bostäder med blandade upplå-
telseformer. Vid en tät exploatering finns det också 
möjlighet att utveckla grönstrukturen och nya offent-
liga mötesplatser i området. Det är viktigt att området 
får bra kopplingar väster ut mot stadsdelscentrum för 
att säkerställa god tillgång till service.

Förutsättningar
Området har flera goda förutsättningar, så som god 
kollektivtrafikförbindelse, nära till ett stadsdelscen-
trum, förskola och skola med mera. Området består 
idag av jordbruksmark som ligger inklämd mellan 
ett stort område för bilhandel i söder och villor i 
norr. Det finns fornlämningar inom området som 
behöver utredas vid en exploatering. Det finns dåliga 
kopplingar till omkringliggande grönstruktur från 
området. Inom området behöver det tillkomma en 
park, eftersom det generellt i stadsdelen finns få grö-
nområden. 

3. Byholmsområdet
Planförslaget (sent i planperioden)
Den delen av stadsbyggnadsområdena som är närmast 
Byholmsvägen föreslås utvecklas med tät bebyggelse 

och vända sig ut mot gatan för att stärka gaturummet 
och få Viby att upplevas som mer sammankopplat 
med Hammar och stadsdelscentrumet. Genom att 
utveckla bostäder längs med stråket kan befintlig 
infrastruktur användas och bostäder utvecklas i kol-
lektivtrafiknära läge. Inom området bör möjligheten 
att anlägga ett vård- och omsorgsboende ses över. 
Kopplingen mellan Hammar och Viby kan med fördel 
utvecklas med mer rumslig och skyddande karaktär 
för gående och cyklister, vilket kan öka attraktiviteten 
för stråket.

Förutsättningar
Området ligger i norra Viby och består idag av jord-
bruksmark och enstaka villor eller gårdar. Norr om 
området sträcker sig väg 118 som är klassad som ett 
riksintresse och utpekad som rekommenderad väg 
för farligt gods där skyddsavstånd vid nybyggnation 
ska hållas enligt Riktsam. Det finns fornlämningar av 
olika karaktär inom området som behöver utredas vid 
en exploatering. Det är långt till närmaste offentliga 
grönstruktur från området och dåliga kopplingar till 
andra stadsdelar för gående eller cyklister. Området 
ligger i anslutning till en förskola och har cirka 1-2 
kilometer till närmaste stadsdelscentrum. Området 
ligger i direkt anslutning till ett starkt kollektivtra-
fikstråk. Allt detta är viktiga förutsättningar som 
påverkar hur många som åker kollektivt eller går och 
cyklar i delområdet. Inom området finns troligtvis 
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behov av ytor för dagvattenfördröjning som kan kom-
bineras med grönområden.

4. Norra Hammar
Planförslag (tidigt i planperioden)
Området föreslås utvecklas med stadsbygd med 
karaktären blandad bebyggelse. Inom området finns 
behov av att utreda hur vattnet ska hanteras. Det är 
viktigt att det gröna stråket mot den befintliga bebyg-
gelsen bibehålls och att nya mindre parker tillskapas 
i området.

Förutsättningar
Inom området behöver det vara möjligt att ta omhand 
dagvatten antingen genom öppen dagvattenhantering 
eller genom att se över VA-ledningarnas kapacitet.. 
Inom områdets östra kant finns fornlämningar som 
behöver utredas, här är också bullerstört. Området 
består i nuläget av jordbruksmark.    

5. Förtätning Byholm & Hammarslund
Planförslag (hela planperioden)
Området föreslås ges möjlighet att förtätas med 
stadsbygd. Med hög exploateringsgrad och blandad 
bebyggelsestruktur tillsammans med en utpekad 
stadsbygd längs med Byholms- och Hammarslunds-
vägen finns här möjlighet att utveckla ett nytt stads-
delscentrum (om det inte utvecklas inom område 1) 
och komplettera det befintliga bostadsutbudet i Viby 

och Hammarslund. Området är en viktig knutpunkt 
mellan Viby och Hammarslund och är också det 
område som ligger närmast Hammar. Det är viktigt 
att förtätningen som sker här både kopplar samman 
de olika bostadsområdena samtidigt som den säker-
ställer en välkomnande utformning av entrén till 
området från Hammar. 

Förutsättningar
Befintlig markanvändning inom området är jord-
bruksmark och befintliga bostadstomter. Området 
ligger inom gångavstånd till busshållplats med täta 
avgångar. Det finns ett kommunalt växthus inom 
området. Inom området finns troligtvis behov av ytor 
för dagvattenfördröjning som kan kombineras med 
grönområden. Det finns fornlämningar inom området 
som behöver utredas vid en exploatering. De delar av 
området som gränsar till väg 118 och E22 (som också 
är riksintressen för väg) är bullerstörda och vid för-
tätning får byggnader inte placeras inom gällande 
skyddsavstånd till vägarna.

6. Hammarslunds dagvattendamm
Planförslag (hela planperioden)
Området föreslås utformas för Hammarslunds behov 
av gröna fördröjningsytor för vatten. Området kan 
med fördel utformas så att det tål översvämning och 
kan ha vatten stående under vissa delar av året och 
under resten av tiden vara ett attraktivt grönområde 

för såväl motion som biologisk mångfald. 

Förutsättningar
Området består idag av högt klassad jordbruksmark. 
Stora delar av området ligger lågt i landskapet, under 
1 meter över havet. Området är kraftigt bullerstört 
och ingen del av området hamnar under 55 dBA 
(baserat på bullerkarteringen som togs fram innan 
vallen tillkommit, ljudnivåerna på platsen behöver 
mätas på nytt för ett aktuellt värde). På grund av ljud-
nivåerna i området kan det inte anses vara lämpligt 
för rekreation, men kan däremot bidra med vissa eko-
systemtjänster och gröna värden. 

8. Hammarlundsvägens verksamhetsområde
Planförslag (hela planperioden)
Här föreslås ett område för lättare verksamhet för att 
öka arbetstillfällena i delområdet. Området föreslås 
göras tillgängligt via befintliga vägar i västra och 
södra kanten av området. Inom planområdet finns 
det begränsat med ytor med närhet till av- och påfart 
till de större vägarna och som samtidigt ligger inom 
gång- och cykelavstånd från staden. Närheten till 
E22:an innebär att delar av området kan vara bul-
lerstört. Med en genomtänkt utformning kan verk-
samhetsområdet fungera som bullerskydd mot det 
planerade stadsbyggnadsområdet innanför. 
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Förutsättningar
På motsatt sida av E22:an ligger C4 Shopping och ett 
befintligt verksamhetsområde. Området ligger inom 
cykelavstånd från befintlig bostadsbebyggelse. Dag-
vattenhanteringen inom området förväntas lösas 
utifrån förutsättningar på plats. Området behöver 
utredas geotekniskt och med hänsyn till skyfall. Det 
finns fornlämningar av olika karaktär inom området. 
Av hänsyn till riksintresset för väg kopplat till E22 får 
byggnader inte placeras inom gällande skyddsavstånd 
till vägarna. Befintlig markanvändning inom området 
är jordbruksmark.

9. Cykelväg – Storspovsvägen
Planförslag (hela planperioden)
Förslaget är att bygga en cykelväg längs Spovvägen 
för att bland annat bättre binda samman Kristianstad 
och Åhus. En ny cykelväg här skulle också innebära ett 
snabbare stråk mellan den västra och den östra delen 
av Viby. 

Förutsättningar
Längs med delar av stråket går idag en grusad bilväg. 
Den västra delen utgörs idag endast av jordbruk-
smark. Cykelstråket föreslås gå intill järnvägen till 
Åhus. Järnvägssträckningen har ingen regelbunden 
trafikering. I nuläget är alternativet att cykla genom 
Viby på lokalgator.  

10. Cykelväg – Byholmsvägen
Planförslag (hela planperioden)
Här föreslås en ny gång- och cykelväg anläggas för att 
förbättra kopplingen mellan Hammar och Viby. Cykel-
vägens dragning finns utpekad som åtgärd i trafik-
planen.

Förutsättningar
Byholmsvägen är begränsad till 40 km/h. I nuläget 
samsas cyklister, gående och motorfordon på sträckan 
som går från den nya passagen under E22:an längs 
med Byholmsvägen ner till korsningen med Sten-
gårdsvägen. Sträckan som är utpekad utgör en saknad 
länk i ett befintligt cykelvägnät.

11. Grönstråk – Ekenabben
Planförslag (hela planperioden)
Mellan Ekenabben och Håslövs ängar behövs ett nytt 
grönstråk. Detta både för att stärka kopplingarna 
mellan Hammarslund och Viby samt för att förbättra 
de båda bostadsområdenas tillgång till större natur-
områden.

Förutsättningar
Vid Ekenabben finns idag ett strövområde med 
stigar. Området är i övrigt inte nåbart och delar av 
området svämmas regelbundet över. Vegetationen i 
stråket behöver underhållas för att stråket ska vara 
tillgängligt och upplevas attraktivt. Dragningen av 
grönstråket bör göras så att ekologiska värden inte 
blir förstörda eller störs utan istället utgör en del av 
grönstråkets värde.

12. Grönstråk – Hammarslund-Viby
Planförslag (hela planperioden)
När området mellan Hammarslund och Viby utvecklas 
med bostäder och service, är det viktigt att tidigt  i 
processen planera för ett grönt stråk mellan de båda 
ursprungliga byarna. Stråket bör ligga relativt centralt 
i området, för att det ska vara lätt att ta sig till och röra 
sig längs med.

Förutsättningar
Området består i nuläget av jordbruksmark, vilket 
innebär att det inte finns någon befintlig vegetation 
att bygga upp stråket kring. Stråket bör planeras 
samtidigt som bostadsbebyggelsen. Det kan med 
fördel länka samman viktig service, arbetsplatser och 
bostäder inom området och ha en grön karaktär.

13. Skyddsvall Hammarslund
Planförslag (tidigt i planperioden)
Vallen behöver förlängas för att skydda befintlig och 
eventuellt framtida bebyggelse mot de vattennivåer 
som klimatmodellerna visar kan inträffa.

Förutsättningar
Utan vall riskerar området  att på sikt översvämmas.
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3.10 I. Delområde Åsums fure

Kartingklubben, A3-matsal, tall och A3-staket

Inledning
Delområdet utgörs huvudsakligen av mark som 
tidigare tillhört Wendes artilleriregemente (A3). 
Kommunen förvärvade marken 1995 i samband 
med att A3 flyttades till Hässleholm. I söder gränsar 
området till Åsumfältet som fortfarande används som 
militärt övningsområde. 

Området präglas fortfarande av tallskogsmiljö och 
öppen sandig mark där stora delar är intressant för 
evenemang, rekreation och naturvård. Det före detta 
kasernområdet har hittills utvecklats med främst 
utbildningsverksamhet, bland annat Wendesgymna-
siets praktiska utbildningar. Här finns även verksam-
heter och planen innebär möjlighet till etablering av 
fler verksamheter. Området har ett rikt föreningsliv 

knutet till bland annat kartingbana, idrottsplats, 
skjutbana och ett militärmuseum. I området vill 
kommunen göra en särskild satsning på olika typer av 
evenemang både kopplat till naturmiljön, det gamla 
kasernområdet och till motorsportsområde. 

Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-16 § 89 att ett 
planprogram ska upprättas för den framtida utveck-
lingen av Åsums fure. Istället för att upprätta ett 
separat planprogram behandlas området nu som ett 
särskilt delområde i ÄÖP Kristianstad. Detta gör att 
beskrivningen av delområdet också blir mer detal-
jerad än de andra delområdena. 

Planförslaget 
Övergripande ställningstaganden
Områdets samlade potential för föreningsliv, fri-
tidsanläggningar och tillfälliga stora evenemang 
liknande O-ringen 2014, scoutläger, musikfestival 
med mera ska tillvaratas. Naturmiljön är en grund-
läggande förutsättning för attraktiviteten liksom att 
kommunen äger ett mycket stort och sammanhäng-
ande markområde. Aktiviteter på området kan med 
fördel samordnas med behoven av hävd, gallring och 
slitage för att gynna naturvärden. 

Områdets naturmiljö bör fortsatt utvecklas som en 
sammanhängande struktur från Wendesområdet i 
norr till Åsumfältet i söder och kopplingar mellan 

olika naturtyper behöver värnas. En långsiktig plan 
bör upprättas för den kommunägda marken som 
anger hur tillfälliga evenemang, rekreation och fri-
tidsaktiviteter på ett positivt sätt kan samordnas 
med skötseln av området. Hela det gamla staketet och 
taggtråden som idag styckar av delområdet bör tas 
bort för ett mer effektivt nyttjande av området.

Verksamhetsområdet i norr, kallat ”Wendesom-
rådet”, föreslås vidareutvecklas med utbildnings-
verksamhet och breddas med fler verksamheter 
inom redan planlagt område. Öster om Haubitsvägen 
föreslås nuvarande inriktning med lättare verksam-
heter bibehållas, även om gällande detaljplan medger 
industri. Skogsmiljön inom naturmark och i anslut-
ning till de äldre kasernbyggnaderna i öster är viktig 
att bevara som en del av den kulturhistoriska miljön 
och som närrekreation för boende i Norra Åsum och 
Åsumtorp. Möjligheten att öka exploateringsgraden 
inom området kan ses över, men där de gröna och 
kulturella värdena är viktiga bör dessa värnas. Det är 
också viktigt att vid planläggning och exploatering se 
över hur området används och vilka rörelsemönster 
som finns mellan de olika delarna. 

Områden med ny eller utvecklad markanvänd-
ning
Ett område i väster vid Åsum Ring föreslås utvecklas 
för ytterligare motorsport, tillfälliga evenemang eller 
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Karta 38. Planförslag område I

bullrande/bullertålig fritidsverksamhet av annat slag. 
Delar kan planläggas som verksamhetsmark. 

Ett utvecklingsområde för tillfälliga evenemang, 
rekreation och naturvård föreslås centralt i området. 
Området bedöms utgöra den mest värdefulla delen 
av det kommunägda Åsums fure avseende naturvård 
och rekreation. Skogen inom områdets norra del ska 
i första hand utvecklas för bostadsnära rekreation. 
Områdets södra del bör tillsammans med Åsumfältet 
utvecklas som ett av kommunens iordningsställda 
stadsnära grönområde för tillfälliga evenemang. 

Möjligheten att röra sig till fots och med cykel ska för-
bättras genom öppningar i de stängsel som avgränsar 
gamla Wendesområdet från den öppna marken i 
söder. Särskilt viktig är passagen för det övergripande 
”Åsums grönstråk” som föreslås anläggas som en 
naturstig genom skogen i Wendesområdet.

Måluppfyllelse
Planförslaget innebär att bullerstörande aktiviteter 
och evenemang samt industriverksamhet koncen-
treras till den västra delen av planområdet och bul-
lerkänsliga evenemang, rekreation och naturvård 
till den östra delen. Detta gör att måluppfyllelsen 
blir bättre än i nollalternativet, då de ekologiska och 
rekreativa värden bättre tillvaratas samtidigt som 
de ekonomiska utvecklingsmöjligheterna finns kvar. 
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Karta 39. Planförutsättningar område I

Området bidrar till en attraktiv stad och besöksnäring 
genom att erbjuda rum för olika former av arrange-
mang inom delområdet.
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Förutsättningar och analys
Delområdet Åsums fure gränsar i norr till bostadsbe-
byggelse inom Norra Åsum och i öster till jordbruk-
smark. I väster gränsar delområdet till jordbruk-
smark och delområde Vä och Öllsjö. I söder gränsar 
delområdet till militärens övningsfält och gränsen för 
hela planförslaget. 

Bebyggelsestruktur
Bostäder
Området innehåller ingen bostadsbebyggelse. 

Service/Fritidsaktiviteter
Inom Åsums fure finns flera anläggningar som nyttjas 
av föreningar. I norr ligger Wendesvallens idrottsplats 
som ägs av Åsums BK, i öster finns Artillerimuseet 
Kristianstad med tillfart från Köpingevägen. Västerut 
ligger kartingbanan Åsum Ring och två skjutbanor. 
Wendesbanan används av Christianstads Skyttesäll-
skap. Den intilliggande Stora banan används inte 
längre utan är en före detta militär skjutbana som har 
avvecklats och sanerats av försvarsmakten. Nyligen 
anlades även en cricketplan inom Wendesgymnasiets 
område. Det finns även betydande kulturverksamhet 
inom området, där ett av husen bland annat används 
inom konstnärssammanhang.

Verksamheter
Bebyggelsen inom det före detta kasernområdet, Wen-
desområdet, används huvudsakligen för gymnasie- 
och vuxenutbildning. Wendesgymnasiets program 
är utrymmeskrävande utbildningar inom fordon och 
transport, bygg, anläggning, VVS och fastighet som 
håller till i områdets nordöstra del. ROFAB:s utbild-
ningsverksamhet och Rhodins trafikskola som också 
finns inom området har planer på att utvidga.

Området hyser även annan kommunal verksamhet 
och föreningsverksamhet. Gällande detaljplan 
omfattar bland annat mark väster om Haubitsvägen 
och medger en fortsatt utveckling av området med 
utbildning, kontor, hantverk och/eller industri.

Trafikinfrastruktur
Wendesområdet har sin huvudentré via korsningen 
Annedalsvägen/Artillerivägen. Området väster om 
Haubitsvägen med bland annat Åsum Ring har en 
egen tillfart via korsningen Annedalsvägen/Haubits-
vägen. Det finns bommar uppsatta inom Wendesom-
rådet som hindrar obehöriga att köra in med bil på 
kvällar, nätter och helger. Stängslen kring det före 
detta kasernområdet finns kvar med låsta grindar 
mot markvägnätet i söder. Rekreationsområdet och 
Wendesbanan i söder nås österifrån via Gyllensti-
ernas väg. Artillerimuseet har tillfart via Lilliecronas 
väg.

Wendesområdet har god kollektivtrafikförsörjning 
genom stadsbusslinje 4. Regionbusslinje 553 Kristi-
anstad – Gärds Köpinge – Vittskövle har hållplatser 
utmed Köpingevägen i öster och vid Wendesområdet.
Utbyggd gång- och cykelväg finns till Wendesområ-
dets huvudentré. Därifrån kan man ta sig via bilvä-
gnätet inom Wendesområdet och till området väster 
om Haubitsvägen. Behov kan finnas av separata gång- 
och/eller cykelbanor på vissa sträckor. Tydliga brister 
finns i tillgängligheten till strövområdet söderut. Se 
vidare i beskrivning av ”Rekreationsvärden”.

Grönstruktur
Södra delen av Åsums fure och Åsumfältet utmärker 
sig bland Kristianstads stadsnära strövområden 
genom att erbjuda en vidsträckt tallskogsmiljö och 
öppen sandig mark. Den omväxlande naturen ger 
rika upplevelser och trivsamma miljöer där man kan 
söka både sol, skugga och vindskydd. En mångfald 
av småvägar och stigar inbjuder till promenader, 
jogging, ridning och cykelutflykter. För att det inte 
ska uppstå konflikter vid användning bör ridning och 
cykling hänvisas till andra slingor än de som är tänkta 
för gående. Torra markförhållanden gör området 
lämpligt att nyttja under alla delar av året. Behov finns 
av bättre skyltning samt markerade spår och prome-
nadvägar så att fler kan upptäcka områdets kvaliteter.
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Viktiga parker och grönområden 
Skogen inom den norra delen av Åsums fure har 
framför allt betydelse som bostadsnära rekreations-
område för stadsdelarna Norra Åsum och Åsumtorp. 
I den östra delen av området utgör träden en viktig 
del av kulturmiljön där de gamla kasernbyggnaderna 
ligger inbäddade mellan träd, häckar och klippta 
gräsytor. I väster och söder finns större samman-
hängande skogsvegetation. Delar av denna är kvarter-
smark som ännu inte bebyggts. 

Viktiga strukturer 
Det finns barriärer som gör det svårt att nå området 
från Norra Åsum. Detta beror främst på att stängslen 
kring det före detta kasernområdet finns kvar med 
låsta grindar mot markvägnätet i söder. Stigssystemet 
i området visar att många väljer att korsa Annedals-
vägen i väster för att därifrån promenera söderut 
genom skogen väster om Haubitsvägen. Ett annat 
södergående stigstråk finns öster om Wendesom-
rådet.

Från sydöst kan tillgängligheten förbättras genom 
att en sammanhängande cykelförbindelse skapas 
från före detta banvallen Kristianstad-Maglehem till 
Gyllenstiernas väg. Med nuvarande förutsättningar 
behöver man cykla en kort sträcka på Köpingevägen, 
som saknar separat cykelbana.

Naturvärden
Den kommunägda marken vid Åsums fure bildar till-
sammans med det angränsande Åsumfältet i söder ett 
område av särskilt intresse för naturvård. Området 
behandlas i naturvårdsprogram för Kristianstads 
kommun 2016. De senaste åren har kunskapen om 
områdets samlade naturvärden ökat avsevärt. Flera 
inventeringar har gjorts, bland annat med inriktning 
på fåglar, insekter, buksvampar och kärlväxter. Det är 
viktigt att se Åsums fure och Åsumfältet som en helhet 
där områdets storlek är en av förutsättningarna för 
dess höga naturvärden.

För det kommunägda området utfördes en omfat-
tande, helhetsinriktad naturvärdesinventering 2014 
(”Naturvärdesinventering vid Åsums fure, Norra 
Åsum”, Nils-Otto Nilsson, 2014). Denna visar att 
området har delvis höga eller mycket höga natur-
värden knutna till öppna sandmarker, äldre tallskog, 
tallskogsbryn och en del lövträdsmiljöer. Ett stort 
antal sällsynta och sårbara arter har påträffats inom 
både flora och fauna. Framförallt finns ett mycket 
rikt insektsliv med ett stort antal arter bundna till de 
sandiga markerna.

Värdena inom Åsums fure och Åsumfältet är beroende 
av att området sköts på ett genomtänkt sätt. En lång-
siktig plan behöver därför upprättas för att på sikt 
utveckla området med en gynnsam inriktning för 

floran, faunan och friluftslivet. 

Tillfälliga evenemang
Ett nytt markanvändningsintresse i området är till-
fälliga stora evenemang i naturmiljö. Det öppna 
och sandiga området i söder är tillsammans med 
omgivande tallskog och det före detta kasernområdet 
mycket lämpligt för ändamålet. En stor fördel är att 
kommunen själv äger marken och byggnaderna.

Åsums fure har hittills nyttjats för ett stort evenemang 
i juli 2014 då orienteringstävlingen O-ringen anord-
nades inom området. Större delen av det kommu-
nägda markområdet användes på olika sätt tillsam-
mans med en del av Fortifikationsverkets område 
i söder. Exempel på andra stora evenemang som 
skulle kunna anordnas i området är musikfestival och 
scoutläger. En intressant möjlighet är att vid stora 
evenemang samnyttja ytor för camping och parkering 
med föreningarna i området. 

Inom det betade området behöver evenemangen 
förläggas så att det fortsatt är möjligt att ha betesdrift 
på området under resterande tid. Även inom övrig 
mark behöver nyttjande för exempelvis camping och 
övernattning anpassas till naturvård och rekreation. 
Genom att använda ett så stort och flexibelt mark-
område som möjligt blir det enklare att hitta bra 
lösningar. Vid ett evenemang förutsätts hinder som 
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bommar och grindar vara öppna.

Hänsynsaspekter
Militärt övningsfält
Området gränsar till Norra Åsums militära övningsfält 
som är beläget 5 km söder om Kristianstad i närheten 
av Everöds flygplats. Fältet har nyttjats av Försvars-
makten sedan år 1940 och omfattar ca 330 ha. Fältet 
nyttjas av olika militära förband för övningar med 
lös ammunition eller övningar utan vapeninsats, 
t.ex. gruppering av lednings- och underhållsförband 
samt övningar med helikopterförband. Norra Åsums 
övningsfält är ett viktigt komplement till Rinkaby 
övnings- och skjutfält. Då det vid militära övningar 
kan förekomma störningar i form av buller är det inte 
lämpligt att lokalisera ny störningskänslig bebyggelse 
(bostäder, skolor/andra utbildningslokaler och vård-
lokaler) i närheten av Norra Åsums övningsfält.

Kulturhistoria
Wendes artilleriregemente (A3) flyttades från Kristi-
anstad till Norra Åsum i mitten av 1940-talet. Redan 
då var stora arealer skogsplanterade eftersom marken 
ansågs för dålig att odla på. 

De före detta kasernbyggnaderna är tidstypiskt 
uppförda likt ett samtida bostadsområde med oregel-
bundet och fritt placerade tegellängor i parkliknande 
skogsmiljö. Detta bidrog till en mer hemtrevlig miljö 

för soldaterna samtidigt som de militära byggna-
derna blev svårare att skilja från civil bebyggelse från 
luften. Även andra byggnader och anläggningar från 
regementstiden finns spridda i naturmiljön. Övnings-
fältet karaktäriseras av omväxlande öppen mark och 
tallskogspartier.

Kommunen förvärvade kasernområdet 1995 i 
samband med att A3 flyttades till Hässleholm. Den 
öppna marken i söder, skjutbanorna och övrig 
skogsmark förvärvades först år 2000. Söder om 
Åsumfältet använder militären fortfarande mark som 
övningsområde. Det är viktigt att hela området ses i 
sitt kulturhistoriska sammanhang och att detaljer 
i området kan vara viktiga att bevara för att bevara 
helheten.

Riksintressen
Området berörs endast av riksintresset flyghinder. 

Miljö och riskfaktorer
Kartingbanan
Inför en fortsatt utveckling av sin verksamhet har 
Kristianstad Karting Klubb låtit ta fram en utredning 
av nuvarande bullersituation för kartingbanan Åsum 
Ring, Sweco 2018-06-07. Utredningen visar att 
det under träning och tävling på kartingbanan kan 
förekomma överskridanden av det rekommenderade 
riktvärdet 55 dBA maxnivå vid några enstaka bostads-

byggnader i norr. Undervisning inom Wendesområdet 
påverkas inte eftersom denna bedrivs på andra tider 
än då kartingbanan används. Det rekommenderade 
riktvärdet 50 dBA maxnivå för friluftsliv överskrids 
inom de västra delarna av Wendesområdet och natur-
marken i söder. Kartingen har meddelat kommunen 
att de letar efter yta att expandera på. En expande-
ring kommer medföra en prövning enligt Plan- och 
bygglagen såväl som Miljöbalken för att utreda bland 
annat risker och störning. 

Wendesbanan
För Wendesbanan saknas bullerutredning men jäm-
förelser kan göra med liknande banor. En översiktlig 
bedömning är att Wendesbanan har en bullerpå-
verkan västerut i landskapet som sprider sig även 
åt sidorna. Dessutom sker en bullerpåverkan inom 
några hundra meter rakt bakåt.

Industri
Gällande detaljplan tillåter industri i området men 
i nuläget finns ingen renodlad industriverksamhet. 
Wendesgymnasiets yrkesprogram och Rofabs utbild-
ning för maskin, bygg och transport har delvis en 
liknande omgivningspåverkan med buller, stoft och 
damm.

Tillfälliga evenemang
Buller vid framtida evenemang, till exempel hög 
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2. Åsum Rings 
Grönområde

3. Åsums fure 

Karta 40. Planförslag område I med objekt

5. Förrådsvägens
 verksamhetsområde 

4. Åsum Ring
Verksamhetsområde 1. Åsumfältet 

6. Åsums 
lilla Grönstråk 

musik, bör kunna hanteras genom rätt lokalisering i 
området. Avståndet till bostadsbebyggelse är relativt 
långt. VA och el behöver anläggas inom området för 
att det ska vara möjligt att bedriva återkommande 
större evenemang. Tekniska förvaltningen håller i en 
pågående utredning för att titta på lösningar. 
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Planförslagets objekt
1. Åsumfältet
Planförslaget (hela planperioden)
Utvecklingsområde för lämpliga fritidsaktiviteter och 
tillfälliga evenemang som samnyttjas med naturvård 
och rekreation. Området bedöms utgöra en av de 
mest värdefulla delarna av det kommunägda Åsums 
fure, avseende naturvård och rekreation. 

Åsumfältets användning som evenemangsområde är 
högt prioriterat och har positiv påverkan på området. 
För att kvaliteter i området fortsatt ska finnas kvar är 
det viktigt att evenemang genom antal, varaktighet 
eller tidpunkt på året inte förhindrar att området 
betas i den utsträckning som krävs för att bevara 
det öppna beteslandskapet och de värden som finns 
där. När det inte är evenemang inom området ska 
området också fungera som ett stadsnära strövom-
råde och ett av kommunens iordningsställda natur- 
och rekreationsområde.  Evenemang och andra akti-
viteter ska inte medvetet innebära att skador uppstår 
på väsentliga natur- och rekreationsvärden. Frågorna 
bör studeras vidare vid upprättandet av en långsiktig 
plan för den kommunägda marken inom Åsums fure 
och hur den ska användas.

Möjligheten att röra sig till fots och med cykel ska 
förbättras genom att det stängsel som avgränsar 
gamla Wendesområdet från den öppna marken i 

söder tas bort helt. Särskilt viktig är passagen för 
det övergripande ”Åsums grönstråk” som föreslås 
anläggas som en naturstig genom skogen i Wendes-
området. 

Förutsättningar
Området innehåller en sammanhängande naturmiljö 
med mycket höga naturvärden enligt ”Naturvärdesin-
ventering vid Åsums fure”, från 2014. Området utgörs 
av betesmark med angränsande brynmiljöer och i den 
nordliga delen finns sandmarksmiljöer inom Åsum-
fältet.

2. Åsum Rings grönområde
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Området föreslås utvecklas som grönområde med 
möjlighet till rekreation. Detta område är också 
lämpligt att använda sig av för mindre evenemang, 
som scen för musikfestivaler, eller när större 
evenemang har behov av extra ytor utöver Åsum-
fältet, under förutsättning att skador inte uppstår på 
väsentliga natur- och rekreationsvärden. Under de 
tillfällen när marken inte används för evenemang så 
föreslås det också vara möjligt för fritidsföreningar 
att använda sig av området, under förutsättning att 
det inte hindrar allmänheten från att röra sig genom 
området. 

Förutsättningar
När kartingen har träning eller tävling är området 
bullerstört.  Men under resterande tid är området 
lämpligt för rekreation och viktig del av Åsums fures 
funktion som strövområde. Inom området finns såväl 
uppvuxen tallskog som nyplanterad skog. Här finns 
också i den södra delen en nedlagd och sanerad 
militär skjutbana (Mellanbanan) med blinderingar av 
betong. Under sommaren 2019 hölls OWL musikfes-
tival på området med ett lyckat resultat.

3. Åsums fure
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Utvecklingsområde för naturvård och rekreation som 
samnyttjas med lämpliga fritidsaktiviteter och vid 
behov används för tillfälliga evenemang. Området 
bedöms sammanvägt utgöra en av de mest värdefulla 
delarna av det kommunägda Åsums fure avseende 
naturvård och rekreation. Evenemang och andra akti-
viteter får inte innebära att skador uppstår på väsent-
liga natur- och rekreationsvärden. Frågorna behöver 
studeras vidare vid upprättandet av en långsiktig plan 
för den kommunägda marken inom Åsums fure.

Tillsammans med skogsmiljön inom den planlagda 
delen av Wendesområdet ska den utvecklas främst 
som bostadsnära rekreationsområde, exempelvis 
med motionsspår. Området ska tillsammans med 
Åsumfältet utvecklas som ett stadsnära strövom-
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råde. Det innebär att här kan behövas fler parke-
ringsmöjligheter, informationstavlor och markerade 
spår och promenadvägar. Särskilt viktig är passagen 
för det övergripande ”Åsums grönstråk” som föreslås 
anläggas som en naturstig genom skogen i Wendes-
området. 

Förutsättningar
Området innehåller en sammanhängande naturmiljö 
med mycket höga naturvärden enligt ”Naturvärdesin-
ventering vid Åsums fure”, från 2014. Skogen har ett 
viktigt samband med bevarade stråk av tallskog inom 
den planlagda delen av Wendesområdet. 
Skogen är också viktig i mötet mellan Åsumfältet och 
resten av Åsums fure. Skogen i området kan väntas få 
en ökad betydelse som kärnan i Åsums fures skogs-
miljö om den planlagda marken inom Wendesom-
rådet byggs ut och den större delen av skogsområdet 
väster om Haubitsvägen exploateras. 

4. Åsum Ring Verksamhetsområde
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Området föreslås utvecklas för motorsport, 
evenemang med mera. Från Kristianstad Karting 
Klubb finns intresse att utveckla befintlig karting-
bana (Åsum Ring) med fler kategorier av motorsport. 
Här finns också planer på en ny e-rallycrossbana och 
efterfrågan på yta för traktorpulling. 

Området kan även vara intressant för annan bullrande/
bullertålig fritidsverksamhet, scenområde eller dylikt 
i samband med evenemang. Delar kan planläggas som 
verksamhetsmark om området inte behöver nyttjas 
för motorsport, tillfälliga evenemang eller annan 
bullrande/bullertålig fritidsverksamhet. Ur buller-
synpunkt kan verksamhetsområdet längst västerut 
vara den mest lämpliga utbyggnadsriktningen för en 
eventuell ny motorbana, men det behöver utredas 
vidare i detaljplan.

Förutsättningar
Hänsyn behöver tas till naturvärden, bullerpåverkan 
på närliggande bostäder och rekreationsområde med 
mera. Området omfattar bland annat den kommu-
nägda skogsmarken sydöst om kartingbanan men 
även det privatägda området sydväst om karting-
banan. Denna del av området kan vara intressant 
för motorsport, evenemang eller verksamheter med 
liknande omgivningspåverkan. Vid en utveckling av 
den kommunägda marken så bör områdets eventuella 
negativa påverkan på evenemangsområdet under-
sökas för att minska risken för konflikter.

Enligt ”Naturvärdesinventering för Åsums fure” från 
2014 finns inslag av höga eller mycket höga natur-
värden. Delar av området kan vara olämpligt för 
exploatering. Det är viktigt att skärmande vegetation 
bibehålls mot angränsande rekreationsområde i öster 

och söder. På grund av bullerpåverkan från befintlig 
kartingbana bedöms skogen i området ha ett lägre 
rekreationsvärde än skogsmarken öster om Haubits-
vägen. Detta under förutsättning att Wendesområdet 
görs mera tillgängligt genom öppningar för gång- och 
cykeltrafik i stängslen. 

Inför en fortsatt utveckling av verksamheten har Kris-
tianstad Karting Klubb låtit ta fram en utredning av 
nuvarande bullersituation för kartingbanan Åsum 
Ring, Sweco 2018-06-07. Utredningen visar att 
det under träning och tävling på kartingbanan kan 
förekomma överskridanden av det rekommenderade 
riktvärdet 55 dBA maxnivå vid några enstaka bostads-
byggnader i norr. Undervisning inom Wendesområdet 
påverkas inte eftersom denna bedrivs på andra tider 
än då kartingbanan används. Det rekommenderade 
riktvärdet 50 dBA maxnivå för friluftsliv överskrids 
inom de västra delarna av Wendesområdet och natur-
marken i söder. 

Generellt gäller att motorsportbanor är anmälnings-
pliktiga verksamheter som prövas av Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Motorsportbanor är även 
bygglovspliktiga och kräver detaljplaneläggning. För 
en rallycrossbana eller liknande anläggning med 
risk för betydande miljöpåverkan krävs en fortsatt 
prövning genom detaljplan med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB). Området trafikförsörjs 
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via Haubitsvägen/Förrådsvägen och har relativt god 
tillgänglighet till E22. Närhet saknas till busshållplats. 

5. Förrådsvägens verksamhetsområde
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Förslaget är att tillåta en utveckling med lättare verk-
samheter längs med Förrådsvägen och söderut längs 
med Haubitsvägen. Områdena kan tillföra fler arbets-
tillfällen inom området och är lämpliga att utveckla 
med lättare verksamheter liknande de befintliga verk-
samheterna som finns i delområdet. 

Förutsättningar
Områdena består i huvudsak av tallskog. Här finns 
naturvärden inventerade i naturvärdesinventeringen 
för Åsums fure, men dessa områden är lågt klassade. 
Området som ligger mitt emot gymnasiets lokal har 
delvis gjorts om till öppna ytor som används som par-
keringsplats. Båda områdena ligger nära kartingen 
och är därmed bullerstörda. Området gränsar till ett 
större sammanhängande grönområde. Dessutom har 
viktiga befintliga kopplingar till angränsande grönst-
ruktur bevarats.     

6. Åsums lilla Grönstråk
Planförslaget (tidigt i planperioden)
Grönstråk från bostäderna i Norra Åsum till Åsum-
fältet.

Förutsättningar
Markområdet ägs av kommunen och består av skogs-
liknande trädvegetation med klippt gräsyta. Gällande 
detaljplan tillåter industri, utbildning och kontor. I 
samband med ombyggnaden av korsningen Annedals-
vägen/Haubitsvägen blev denna trefilig och olämplig 
att passera för gående. Samtidigt fick Haubitsvägen 
en mera tydlig karaktär som industrigata. Det bedöms 
utifrån dessa förutsättningar som lämpligt att ”Åsums 
grönstråk” passerar Annedalsvägen öster om den 
ombyggda korsningen Annedalsvägen/Haubitsvägen 
och att stråket sedan fortsätter genom befintlig skogs-
vegetation öster om Haubitsvägen.



Foto Kristianstads kommun Mattias Roos



FORTSATT ARBETE
När ändringen av översiktsplanen för staden Kristianstad är antagen börjar arbetet med att genom-
föra intentionerna i planen. Bebyggelseutvecklingen sker främst genom markanvisningar, detaljpla-
ner och bygglov som reglerar och möjliggör byggverksamheten. Kommunen behöver planera utfö-
randet av gator, vatten- och avlopp, elförsörjning, gång- och cykelvägar, parker, skolor, vårdboende 
och mycket mera som behövs för att försörja bostäder, privat service, handel, kontor och verksam-
heter. Översiktsplanen behöver följas upp regelbundet för att kunna utvärderas och ge underlag för 
om de uppställda målen i planen nås.



4. Fortsatt arbete



Foto Kristianstads kommun Cecilia Sandén
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4.1 Planvision 2050

Flera ställningstaganden som behöver göras i planen 
sträcker sig längre än planperioden 2021-2037, 
t ex utbyggnad av vallar för att skydda staden mot 
översvämningar, större infrastruktursatsningar och 
investeringar i ledningar och kommunal service m.m. 
Planvision 2050 ger underlag för ställningstaganden 
på längre sikt och även behov av kompletterande pla-
nunderlag som behöver tas fram framöver. 
De utvecklingsförslag som presenteras här är idéer 

kring en framtida utveckling efter att planen genom-
förts. Planvision 2050 grundar sig på samma infor-
mation som planförslaget, men sträcker sig över en 
längre period.  Detta innebär att förutsättningarna för 
att utveckla områdena med stor säkerhet har föränd-
rats när planförslaget genomförts och det är dags att 
gå vidare med områdena utpekade i planvisionen i en 
ny ändring av översiktsplanen. Områdenas lämplighet 
att utvecklas och huruvida det är aktuellt att lyfta in 
dem i nästa ÄÖP får tas ställning till i det arbetet.
 
Strategikarta för planvision 2050
Bebyggelseutveckling
För att inte behöva bygga dyra skyddsvallar i 
framtiden behöver framtida bebyggelse främst loka-
liseras till högre liggande områden i strategiska 
lägen i anslutning till staden Kristianstad. Förslaget 
fokuserar främst på sex stycken utvecklingsområden 
på längre sikt, två i Västra staden, ett väster om Kar-
palundsvägen och ett områden vid Möllebacken res-
pektive Hammar. 

Ett växande centrum kommer också väcka frågan om 
att omvandla vissa centrala verksamhetsområden för 
bostäder, kontor och service. Det kan gälla södra delen 
av Näsby industriområde och Kronfågels tidigare 
område vid Helgeå. Lokalisering av samhällsviktiga 
funktioner behöver utredas vidare inför framtida eta-
bleringar eller omlokaliseringar.

Viktiga funktioner 
Nedan listas viktiga funktioner som det behöver 
reserveras mark för vid framtida planläggning:

• Skyddsvallar - Reserverad mark för framtida 
utbyggnad, ombyggnad och höjning av skyddsval-
larna. 

• Dagvattenhantering - Reservera mark för 
framtida dagvattenhantering

• Trafikinfrastruktur - Reservera mark för framtida 
satsningar på trafikinfrastrukturen

A. Hammar – Möllebacken
Planförslaget
Med ökade svårigheter att förtäta befintlig stad blir 
höjdsträckningen mellan Hammar och Möllebacken 
allt mer intressant. Det utvecklade handelsområdet 
i Hammar ger underlag för ett stadsdelscentrum och 
närhet till handel och service. Genom att förlänga 
busslinjerna till en ringlinje kan området få god för-
sörjning med kollektivtrafik.

Förutsättningar
Området består av jordbruksmark och ligger betydligt 
högre än den forna Nosabyviken i väster och risken 
för översvämning bedöms som låg. Närheten till 
service och kollektivtrafik är begränsad och är anled-
ningen till att området inte är aktuellt i planförslaget 
till 2037.
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B. Möllebacken-Nosaby
Planförslaget
En utbyggnad västerut av stadsdelen Möllebacken 
kan på sikt ge underlag för förskola och service samt 
att bättre koppla stadsdelen till Nosaby och övriga 
staden. Skolan i Nosaby har potential att få mer 
bostäder i sitt närområde. För framtiden bör även 
möjligheten att få ett stationsläge vid Möllebacken 
undersökas.

Förutsättningar
Idag utgörs området av odlingsmark mellan Mölle-
backen och Nosabyvägen på båda sidor om Järnvägen. 
I norr avgränsas Möllebacken av järnvägen som går 
mellan Karlskrona och Kristianstad. Öster, väster 
och söder om området finns befintlig stadsbygd. 
Området anses kunna vara attraktivt att utveckla på 
sikt tack vare områdets höga placering i ett i övrigt 
lågt landskap. Området behöver utredas vidare för att 
bättre kunna se förutsättningarna på plats och för att 
kunna ta ett helhetsgrepp.   

C. Näsby industriområde
Planförslaget
På sikt bör Näsby industriområde omvandlas till 
blandad stadsbygd med möjlighet för service och 
bostäder blandat med verksamheterna. Omvand-
lingen bör ske med start från söder.

Förutsättningar
Idag utgörs området av industri och verksamhetsom-
råde med inslag av handel och restaurangverksamhet. 
Redan i FÖP 2009 markeras området som utrednings-
område för framtida omvandling.

D. Vilans industriområde
Planförslag
Redan i FÖP 2009 föreslås Vilans verksamhetsområde 
på sikt omvandlas till mer blandad bebyggelse. På sikt 
bör Vilans industriområde omvandlas till blandad 
stadsbygd med främst bostäder. Anledningen är det 
centrumnära läget och strategisk placering i stadens 
infrastruktur. Omvandlingen bör ske successivt för 
att minimera negativ påverkan på de ekonomiska 
förutsättningarna. Området ligger centrumnära med 
goda kommunikationer, rekreationsmöjligheter och 
är därmed attraktivt för bostäder.

Förutsättningar
Området domineras av industriverksamheter med 
några handels- och serviceföretag. Norr och väster om 
området planeras en ny väg, Vilanleden.

E. Vilan Hedentorpsvägen
Planförslaget
När läget för skyddsvallar är preciserat och skydds-
vallar på plats finns möjlighet att utveckla stadsbygd 
mellan Helgeå och verksamhetsområdet i sydöstra 
delen av delområdet Västra staden. 

Förutsättningar
Området har idag inte ett tillräckligt skydd mot 
framtida översvämningar och behöver säkerställas 
innan ytterligare byggnation kan ske. Motorvägen 
E22 i söder medför bullerstörning i den södra delene 
av området.

F. Ringelikors
Planförslag
Området föreslås att reserveras för bebyggelse efter 
2037. Området är utpekat i FÖP 2009 som handels-
område men behovet av handelsytor bedöms idag 
vara begränsat. Behovet i stadsdelarna Härlöv, Char-
lottesborg och Vilan är främst bostäder och blandad 
stadsbebyggelse. Avgränsningen har valts mer 
begränsad än i FÖP 2009 då det är svårt att motivera 
så omfattande bebyggelse på god åkermark.

Förutsättningar
Området är idag odlingsmark med mycket hög 
bördighet. Här finns en del spridd bebyggelse, gårdar, 
handelsträdgårdar med växthus och bostadshus.
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Infrastruktur regionala vägar
Planförslag
Kommunen kommer att verka för en förbättrad 
väganslutning mellan Åhus och E22 vid trafikplats 
Nöbbelöv, strax söder om planområdet, för att avlasta 
dagens trafik genom Åsum och Helgedal inom plan-
området.

Förutsättningar
I FÖP 2009 finns två alternativa vägsträckor utpekade 
som förslag till koppling mellan E22 i väster och Åhus. 
I en översiktlig trafikstudie som gjorts i samband 
med trafikplanen så konstaterades bland annat att 
de genomförda analyserna inte gav tillräckligt motiv 
för en helt ny väg mellan Åsumvägen och E22. I trafik-
planen finns däremot ett stort område utpekat (söder 
om planområdet för ÄÖP) för en Åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) för kopplingen mellan Åhus och E22.

Infrastruktur regionala järnvägar
Planförslag
Kommunen ser positivt på godstrafik på järnväg och 
kommer verka för att Trafikverket tillsammans med 
kommunen ser över om en flytt av järnvägsspåren 
mellan Åhus och Kristianstad till korridor utpekad 
öster om staden är möjlig.

Förutsättningar
Det befintliga järnvägsspåret mot Åhus ligger 

sedan gammalt ovanpå den gamla invallningen av 
Nosabyviken. Spåret är inte skyddat mot extrema 
högvatten och tågtrafikering riskerar att påverka 
vallens stabilitet och måste ske i extremt låg hastighet. 
Redan i nu-läget vore det mycket svårt att undsätta ett 
havererat tåg på sträckan.

Ingen reguljär persontrafik har bedrivits på över 50 
år och sedan 2018 trafikeras banan inte heller av 
några godstransporter. För hamnbolaget är det viktigt 
att kunna erbjuda järnvägstransporter till och från 
hamnen, som ett miljövänligt alternativ.  Det pågår 
diskussioner med kunder om nya transportupplägg 
via järnvägen, som kan starta i närtid. En ny sträck-
ning av Åhusbana öster om staden är därför viktig i 
framtidens infrastruktur.
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4.2 Fortsatt process

I det fortsatta arbetet är det många aktörer som 
samverkar för att genomföra planen. Privata entrepre-
nörer och fastighetsutvecklare investerar i byggnader 
och anläggningar på kvartersmark och kommunen 
ansvarar för mycket av den tekniska infrastrukturen, 
kommunal service och allmän platsmark. För att 
genomföra planen krävs en god struktur på arbetet 
i kommunen och rutiner för att hantera hållbarhets-
frågor, allmänna intressen och samhällsekonomiska 
avvägningar.

Strategisk samhällsbyggnadsgrupp 
(SSAM)
Kristianstads kommun har en strategisk samhälls-
byggnadsorganisation för att hantera planprocessen 
från tidiga skeden till förverkligande. Tjänsteper-
soner lyfter aktuella frågor i en beredningsgrupp som 
sedan presenterar för chefsgruppen och den politiska 
styrgruppen. De formella besluten fattas i nämnder, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Uppfölj-
ning och behandling av översiktsplanens aktualitet 
görs också inom organisationen för SSAM med beslut i 
ansvarig kommunal instans. Hur genomförandet sker 
är avgörande för om ändringen av översiktsplanen 
kommer att leva upp till de mål och strategier som 
ingår i planen och därigenom minimera de negativa 
konsekvenserna i hållbarhetsarbetet.

Markförvärv
Kommunen behöver förvärva strategiska markom-
råden för rådighet över de anläggningar och infra-
struktur som behövs för området. Det är också en 
fördel om kommunen äger den mark som anvisas för 
verksamheter medan bostäder och handel mycket väl 
kan ägas av privata aktörer.

Fysisk planering
Detaljplaner
Framtagande av detaljplaner är en viktig del av 
genomförandet av intentionerna med översikts-
planen. Om förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och med länsstyrelsens gransknings-
yttrande kan standardförfarande tillämpas, vilket 
därmed förkortar detaljplaneprocessen.

Planprogram och förstudier
För de större utvecklingsprojekten behövs en samlad 
planering i ett planprogram eller förstudie som för-
bereder arbetet med detaljplaner för de olika delpro-
jekten. Ändringen av översiktsplanen för Kristian-
stads stad föreslår förberedande planering för Näsby, 
Vilans strandäng, Härlövs backar och ängar med tivo-
liparken, Söder, Åsumtorp och Hammarslundsom-
rådet. Övriga utvecklingsprojekt bör kunna genom-
föras direkt med detaljplaner.

Planeringsstrategi eller revidering av översikts-
planen för kommunen
PBL ändrades den 1/4 2020 med bland annat krav på 
planeringsstrategi varje mandatperiod som ersätter 
aktualiseringsprövning. Första planeringsstrategin 
ska vara framtagen innan den 11/9 2024 om inte 
kommunen gör en ny översiktsplan eller ändring av 
del av översiktsplanen innan dess.

Regionplan för Skåne
Kommunen deltar aktivt i arbetet med Regionplan för 
Skåne som planas vara klart 2022. 

Skåne nordöst
Kommunen kommer att verka för ett utökat samarbete 
med grannkommunerna i nordöstra Skåne när det 
gäller översiktlig fysisk planering på mellan-, regiona 
och kommunal nivå.

Kulturmiljövårdsprogram
Kommunen behöver tydligare beskriva vilka kul-
turhistoriska värden som finns och hur dessa ska 
beaktas i den fysiska planeringen. Ett kulturmil-
jövårdsprogram blir ett viktigt underlag för den 
framtida översiktliga planeringen.

Skyfallsplan
Kommunen behöver bättre underlag för att planera 
för framtida skyfall med anpassning till klimatföränd-
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ringar. En skyfallsplan är ett viktigt underlag för hur 
kommunen ska jobba med dessa frågor.

Friluftslivsplan
Kommunen saknar en samordnad strategi för hur 
arbetet med friluftsliv ska genomföras. Det finns 
ett pågående arbete med att ta fram en friluftsplan 
i kommunen, där planeringsunderlag är en viktig 
del att ta fram i det arbetet. Kristianstad har många 
viktiga friluftsområden som kusten och sjöarna i norr 
som även är av internationell betydelse. Vattenriket 
är också en internationell destination och kommunen 
har flera riksintressen för friluftslivet som ska beaktas.

Säkerställande
Naturreservat
Arbetet har påbörjats för att inrätta ett naturreservat 
vid Hammarsjöns norra del mellan Ekenabbben och 
Håslövs ängar. Området är den sista biten av Ham-
marsjön som ännu inte är skyddad som naturreservat 
för att säkerställa det internationellt betydelsefulla 
våtmarksområdet.

Av de befintliga Natura 2000-områdena inom plan-
området återstår sedan bara Araslövssjöns sydvästra 
del som inte är skyddat som naturreservat. Länssty-
relsen har som mål att säkerställa alla Natura 2000-
områden som behöver skydd.

Följa upp och utvärdera ÄÖP Kristian-
stad stad

Uppföljning
Genom att följa upp översiktsplanen kan kommunen 
klargöra om översiktsplanen fungerar som vägle-
dande dokument och hur den förhåller sig till nya 
förutsättningar och anspråk. Genom uppföljning kan 
kommunen kommunicera och hålla dialogen kring 
översiktsplanen levande.

Viktiga delar i utvärderingen är beslut om detaljplaner 
och bygglov samt andra strategiska ställningsta-
ganden i kommunen. Uppföljningen görs gärna årligen 
och minst varje mandatperiod inför prövningen av 
översiktsplanens aktualitet. Andra frågor att ta upp är 
utmaningar, mål och strategier/riktlinjer samt frågan 
om betydande miljöpåverkan. Statistik och data från 
miljöövervakningen kan vara värdefulla underlag i 
arbetet. Ny lagstiftning och nytt planeringsunderlag 
kan också vara viktigt underlag.

Översiktsplanen följs upp varje år i ÖP-styrgrupp med 
en större utvärdering i samband med planeringsstra-
tegin i början av varje mandatperiod.

Det finns behov av en samlad central hantering 
av statistik och uppföljning av olika strategiska 
dokument vilket idag saknas.

Nyckeltal
För att kunna göra en kvalitativ utvärdering behövs 
nyckeltal utvecklas för viktiga parametrar. Detta 
arbete bör genomföras innan planen antas. 
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5.2 Ordlista

I ordlistan beskrivs ord eller uttryck som i det svenska 
språket kan användas i flera olika sammanhang och 
därmed ha lite olika definitioner. Ordlistan har efter-
frågats internt, under arbetets gång för att förtydliga 
hur orden och uttrycken ska tolkas i den här planen. 
Nedanstående sammanställning är framtagen utifrån 
de kommentarerna. 

En del ordförklaringar är hämtade från nationalency-
klopedin (NE), och andra är grundade på rådgivande 
riktlinjer eller vetenskapliga studier. Ytterligare några 
är allmänt vedertagna, eller arbetsgruppens defini-
tion av ordet. 

• 1 % regeln: Vid all ny-, om- eller tillbyggnad av 
offentliga byggnader och miljöer där kommunen 
står som byggherre avsätts 1 % av den beräk-
nande kostnadskalkylen till konstnärlig gestalt-
ning.

• Basort: De sex större orter i Kristianstad 
kommun som tidigare var egna kommuner innan 
sammanslagningen på 1960-talet. Hit räknas 
Åhus, Tollarp, Önnestad, Fjälkinge, Arkelstorp 
och Degeberga.

• Bebyggelseområden (Se stadsdel)

• Bebyggelsestruktur: Placering och samband 
mellan byggnader som kan rymma olika funk-
tioner; bostäder, handel, verksamheter etc. 
(Arbetsgruppen)

• Bebyggelsetyp: Exempel på bebyggelsetyp är; 
Lamellhus, punkthus, fristående villor, kedjehus, 
radhus m.fl. (Arbetsgruppen)

• Bostadsnära: 15 minuters promenad (ca 1 
kilometer) till bostaden.

• Centralt: 15 minuters promenad (ca 1 kilometer) 
till centrum. (Arbetsgruppen)

• Centrumnära: 20 minuters cykelväg till Kristian-
stad centrum (ca 3 kilometer) (Arbetsgruppen)

• Cykelavstånd: Ett bekvämt cykelavstånd anses 
ofta vara upp till 5 kilometer. (Arbetsgruppen)

• Delområde: Indelning av planområdet i nio 
olika delområden som på sikt har förutsätt-
ningar att skapa ett stadsdelscentrum i respek-
tive delområde (bortsett från delområdet Åsums 
Fure).

• Demokratiska arenor: Offentliga platser där alla 
människor är välkomna och där viktiga demokra-
tiska aktiviteter kan ske (t ex demonstration, tal, 
samtal). (Arbetsgruppen)

• Flerbostadshus/flerfamiljshus: avser bostads-
byggnader innehållande tre eller flera lägenheter 
inklusive loftgångshus. (SCB)

• Flerkärniga ortsstrukturer: Flerkärniga orts-
strukturen är unik för Skåne och den är fram-
trädande i Skåne Nordost där alla kollektiv-
trafiknoder nås med bil inom 15 min och med 
cykel 15 minuter. Den flerkärniga ortsstrukturen 
innebär att flera orter är starka, självständiga och 
har betydelse ur ett socioekonomiskt perspektiv 
och därigenom för folkhälsan för de människor 
som bor och lever i anslutning till orten. (Region 
Skåne)

• Förtätning: Innebär att det inom angivet område 
är möjligt att utveckla bebyggelsestrukturen på 
olika sätt. Det kan vara att lägga till nya byggnader, 
att bygga på befintliga byggnader, tillföra fler 
funktioner eller kvaliteter. (Arbetsgruppen)
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• Gemensamhetsanläggningar: Anläggning som 
är gemensam för flera fastigheter (tillexempel 
avlopp, vatten, gång- och cykelvägar, parkering, 
fjärrvärme m.m.) (NE)

• God vardagsmiljö: Den bebyggda miljön utgår 
från och stöder människans behov, ger skönhets-
upplevelser och trevnad samt har ett varierat 
utbud av bostäder, arbetsplatser, service och 
kultur. (Sveriges miljömål - http://www.sveri-
gesmiljomal.se/miljomalen/god-bebyggd-miljo/
preciseringar-av-god-bebyggd-miljo/)

• Grönområde: Reserverat område i form av park- 
och naturmark inom och i närheten av städer 
och tätorter, främst avsett för rekreation och fri-
luftsliv. (NE)

• Gångavstånd: Begränsas av barn och äldres 
rörelseförmåga (ca 1 kilometer) (Trafikverket - 
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/11818/
RelatedFiles/2016_045_mentala_och_faktiska_
gangavstand.pdf) 

• Infrastruktur (Kommunal/Statlig): Ett system 
av anläggningar och driften av dessa, som utgör 
grund för försörjningen och förutsättningen för 
att produktionen ska fungera: bl.a. vägar och 
järnvägar, flygplatser och hamnar, kraftverk, 
eldistribution och andra anordningar för ener-
giförsörjningen, vatten- och avloppssystem, tele-
förbindelser och utbildningsväsen. (NE) (Ägs 
och förvaltas av kommunen, privatpersoner eller 
statliga myndigheter.) 

• Kristianstad stad: Utgörs av planområdet. 
(Arbetsgruppen)

• Känslig markanvändning: ”Där markkvali-
teten inte begränsar val av markanvändning. Alla 
grupper av människor (barn, vuxna, äldre) kan 
vistas permanent inom området under en livstid. 
De flesta markekosystem samt grundvatten och 
ytvatten skyddas.” (Naturvårdsverkets definition)

• Kärna: På lokal nivå är detta ett område i delom-
rådena där lokal service finns samlad. (Arbets-
gruppen). På regional nivå är detta en tätort med 
central betydelse för sitt omland med en relativt 
stor branschbredd och service. (Region Skåne)

• Livscykelperspektiv: Avser att undersöka hur 
både produkter och byggnadsverks påverkan på 
miljön kan minskas utifrån alla steg av processen, 

från framtagande till deponering eller återvin-
ning. (Arbetsgruppen)  

• Livsmiljöer: Termen motsvarar ungefär biotop 
eller habitat men har allmännare betydelse. (NE) 
Miljöer där vi tillbringar våra liv, avser främst var-
dagsmiljöer där vi rör oss. (Arbetsgruppen)

• Lokal service: Service som troligtvis återfinns 
inom varje delområde. Tillexempel mataffär, 
bibliotek, skola, förskola, frisör och café m.m. 
(Arbetsgruppen

• Markanvändning: Människans utnytt-
jande av jordens yta för olika ändamål (NE) 

• Noder: Platser där det är möjligt att byta mellan 
flera transportslag som bil, buss, tåg, cykel, gång 
m.m. (Arbetsgruppen)

• Nyttjandegrad: Hög nyttjandegrad betyder att 
något är väl använt i förhållande till vad som är 
möjligt. Genom förtätning kan tillexempel fler 
använda samma hållplats, vilket betyder att den 
får en ökad nyttjandegrad.  (allmänt vedertaget/
Arbetsgruppen)
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• Odlingslott: Markområde som kan arrenderas av 
kommunen för odling. Oftast är odlingslotterna 
indelade i mindre enheter på 50-150 kvadrat-
meter. (Arbetsgruppen)

• Offentlig mötesplats: Är en plats, oftast centralt 
lokaliserad i stadsdelen där flera människor 
passerar eller uppehåller sig, vilket skapar 
utrymme för möten. Offentliga mötesplatser är 
öppna för alla medan privata är begränsade (läs 
mer om privata mötesplatser nedan). På offentliga 
platser regleras användningen genom ordnings-
stadgan. Exempel på offentliga mötesplatser kan 
vara: torg, busshållplats, park, lekplats. (Allmänt 
vedertaget/Arbetsgruppen)

• Offentlig plats: Enligt ordningslagen benämning 
på bl.a. allmän väg, gata, torg, park eller hamnom-
råde som är upplåtna och tillgängliga för allmän-
heten. (NE)

• Privat mötesplats: Är en plats, oftast centralt 
lokaliserad i stadsdelen där flera människor 
passerar eller uppehåller sig, vilket skapar 
utrymme för möten. Privata mötesplatser är, 
tillskillnad från offentliga (läs mer om offentliga 
mötesplatser ovan) begränsade genom t ex öppet-
tider eller ekonomiska krav på ersättning. På en 
privat mötesplats är det också möjligt att styra 
vem som har rätt att vistas på platsen. Exempel på 
privata mötesplatser kan vara köpcenter, affärer, 
restauranger eller caféer. (Arbetsgruppen)

• Publik byggnad: Utgörs av lokaler för verk-
samheter som vänder sig till allmänheten. Kan 
vara såväl kommunägd som privatägd. (Arbets-
gruppen)

• Regional tillväxtmotor: Kristianstad och 
Hässleholm är tillsammans regional tillväxt-
motorn för nordöstra Skåne, Skåne och Södra 
Sverige. Tillväxtmotorn är viktig för Sydsverige 
och omgivande arbetsmarknadsregioner både 
inom och utanför Skånes gränser. Bostadstill-
växten, arbetsplatser, service och kultur är stark 
inom tillväxtmotorn och ger en ökad attraktion. 
(Region Skåne)

• Regionalt viktiga funktioner: Utgörs av funk-
tioner som kan anses ha betydelse för personer 
bosatta utanför kommunen. Exempelvis: 
Sjukhus, Simhall, Ishall, Konsthallar, Teater, 
Högskola, Stora arbetsplatser, Krinova m.m. 
(Arbetsgruppen)

• Samlokaliseras: Lokalisera verksamheter och 
eller olika servicefunktioner tillsammans, i 
samma byggnad eller på samma plats. (Arbets-
gruppen)

• Servicekärnor: Samlade offentliga och privata 
servicefunktioner på strategiska platser i 
tätorten/staden. (Arbetsgruppen)

• Service/Servicefunktioner: Kommunalt och 
offentligt eller privat serviceutbud. Här kan 
ingå skolor, bibliotek, föreningslokaler, café m.fl. 
(Arbetsgruppen)
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• Skadelindringshierarkin: Förhållningssätt 
enligt BBOP (Business and Biodiversity Offset 
Program) som föreslås bli lagstadgat i nationell 
proposition 2018 om kompensation. Hierarkin är 
i ordningen undvika, minimera, utjämna och kom-
pensera. Det är alltså när all annan skadelindring 
har prövats som kompensation kan bli aktuell för 
att balansera ekologiska och rekreativa värden 
före och efter exploatering. (Naturvårdsverkets 
handbok 2016:1)

• Småhus: Friliggande hus med en eller två 
bostäder, radhus eller kedjehus. (NE)

• Stadsbyggnad/Stadsbyggnadsstruktur: 
Kunskapen att ordna och gestalta helheten av 
byggnader, gator och andra stadsrum i tätbe-
byggelse. (NE - Stadsbyggnad) Hur stadens 
uppbyggnad är strukturerad, förhållandet 
mellan byggnader, vägar, torg, grönområden etc. 
(Arbetsgruppen)

• Stadsdel: Administrativ indelning av staden Kris-
tianstad i bebyggelseområden av olika storlek. 
(Arbetsgruppen)

• Stadsdelscentrum: Utformad centrumbildning 
med flera olika servicefunktioner i anslutning till 
varandra i en stadsdel. (Arbetsgruppen)

• Stadsdelspark: Större park i stadsdelen som 
uppfyller många olika funktioner och upplevel-
sekvaliteter för invånarna. Bör ligga inom 500 
meter fågelvägen från bostaden om den ska 
användas regelbundet. (Grönplanen)

• Stadskärna: Kristianstads stadskärna utgörs av 
den gamla renässans stadens rutnätsplan och 
sträcker sig mellan Norra och Södra Kasern-
gatan och Västra och Östra Boulevarden. (Arbets-
gruppen)

• Stadsodling: Odling inom tätbebyggt område. 
Kan ske i form av traditionella odlingslotter men 
även på hårdgjorda ytor i t ex pallkragar eller på 
tak. (Arbetsgruppen)

• Stationsnära: 15 minuters promenad (ca 1 
kilometer) till stationen (Länsstyrelsen Skåne – 
”Staionsnära läge”)

• Planberedskap: Antagna detaljplaner som 
möjliggör byggnation av bostäder. (Arbets-
gruppen)

• Trafikbarriär: Gata/väg med höga trafikflöden 
där det är svårt att passera och passagen kan ske 
med viss risk. (Arbetsgruppen/Trafikplanen)

• Upplåtelseformer: Samlande term för de rättig-
heter och skyldigheter som följer med förfogande 
över bostadslägenhet. Exempel är hyresrätt, 
bostadsrätt, äganderätt och kooperativa hyres-
rätter. (NE)

• Verksamheter/Lättare verksamheter: Syftar 
främst på olika typer av industrier och tillverk-
ningsprocesser eller verkstäder, där det sällan 
sker försäljning direkt till kund. ”Lättare verk-
samheter” utgörs i huvudsak av service och 
verksamheter som inte är direkt störande eller 
miljöbelastande och kan blandas med bostäder. 
Förtätning kan också ske med sällanköpshandel, 
kontor och service. (Arbetsgruppen)
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5.3  Lista över Bilagor

Samråd & Medborgardialoger
1. Samrådsredogörelse ÖP Kristianstad stad 2021
2. Samråd 21 januari 2020 i Rådhus skåne
3. Samråd 24 februari 2020 i Kulturkvarteret
4. Samråd 29 februari 2020 på C4 shopping
5. Sammanställning tidiga medborgardialoger 2017-2018

Inventeringar
6. Kulturmiljöinventering 2018
Gjord 2018 av Emelie Petersson, Regionmuseet
Kristianstad och Cissela Olsson, Blekinge museum.
Under ledning av Katarina Olsson, Stadsantikvarie i
Kristianstad kommun

7. Trafik och parkeringsutredning Stadsdelen Söder 2018
8. Analys av gåendes rörelsemönster i centrala Kristianstad 2019

Kortversion
9. Antagen ÖP Kristianstad stad - Kortversion

Granskning
10. Granskningsredogörelse ÖP Kristianstad stad 2021
11. Beslutsprotokoll från kommunfullmäktige 2021

Karta
12. Antagen ÖP Kristianstad stad – Markanvändningskarta A3
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