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Utifrån ett helikopterperspektiv och utifrån viktiga allmänna intressen belyses här mark- och vattenan-
vändningen i Kristianstads kommun de närmaste 10 - 15 åren. Särskild fokus tillägnas basorterna genom 
fördjupade studier och förslag på utveckling.    



25Antagandehandling 

3. KRISTIANSTADS    
  KOMMUN 2025



2626        Översiktsplan 2013, Kristianstads kommun

STAD - TÄTORT - LANDSBYGDSTAD - TÄTORT - LANDSBYGD

NULÄGENULÄGE

Ortsstruktur och befolkning
Kristianstad är Skånes till landytan näst största 
kommun. Speciellt för Kristianstad är det stora anta-
let orter utanför centralorten. Kommunen har ett 
20-tal tätorter och uppåt 30 småorter. Som tätort 
räknas orter med 200 invånare eller mer och som 
småort räknas orter med 50-199 invånare enligt 
SCB:s definition. 

Cirka 30% av befolkningen bor inom kommunens 
tätorter, förutom Kristianstad, och ungefär 20% bor 
i småorter och inom övrig landsbygd. (Se diagram 
Befolkningsfördelning i procent 2011).

Staden Kristianstad har efterhand vuxit ihop med 
kringliggande byar och samhällen som Vä, Nosaby, 
Hammar och Skånes Viby. Totalt har hela Kristian-
stads tätortsområde cirka 40.000 invånare (år 2011) 
vilket motsvarar 51 % av kommunens befolkning.  

Befolkningsutveckling

Kristianstad och Åhus dominerar
Kommunens befolkning ökade mellan 2005 och 2011 
med i genomsnitt 700 personer per år. Cirka 80 %, 
av denna ökning skedde inom Kristianstad stad och 
Åhus tätort. (Se diagram Befolkningstillväxt 2005-
2011).

Även landsbygden ökar
Utöver tillväxten i Kristianstad och Åhus sker en 
spridd befolkningsökning främst inom småorter och 
övrig landsbygd. För flertalet större tätorter ligger 
befolkningen stilla eller minskar något över tiden. 

Totalt rör det sig om en befolkningstillväxt på cirka 
200 personer inom tätorterna och 500 personer 
inom småort och övrig landsbygd under perioden 
2005 till 2011. 

Möjligheter att bosätta sig på landsbygden efter-
frågas i Skåne som helhet och även i Kristianstads 
kommun. Inom kommunen pågår dock samtidigt 
avflyttning och landsbygdens befolkningsökning är 
därför ganska svag. 

Kommunen är stor till ytan och omfattar många 
orter i varierande storlek men även ren lands-
bygd. Här behandlas de olika kommundelarna 
med hierarkin från stad till tätort och den rena 
landsbygden. Kapitlet sammanfattar de olika 
delarnas attraktivitet för boende, företagande 
och besökare och hur de fungerar tillsammans 
och kompletterar varandra.

Befolkningsfördelning i procent 2011
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Utmed Åhuskusten finns en viss befolkningsökning 
genom omvandling av fritidshus till permanentbo-
ende. Inom mindre orter och på landsbygden är det 
tvärtom vanligt att permanenthus blir fritidsbostä-
der eller delårsbostäder. 

Staden 
Staden Kristianstad är kommunens centrum och står 
för en stor del av kommunens utbud av både arbete, 
bostäder, utbildning, handel, service samt kultur- 
och fritidsliv. Staden utgör också en viktig knut-
punkt för regional buss- och tågtrafik. För att kunna 
erbjuda allt detta är staden till stor del beroende av 
besökare och inpendlande både från det närliggande 
omlandet och regionalt.  

Stadens attraktionskraft ligger till stor del i närheten 
till ett brett utbud, till mångfald och valmöjligheter. 
Som boende i staden finns också goda möjligheter 
att snabbt pendla eller resa till någon annan ort eller 
stad i regionen. 

Ortsstruktur

Kristianstads stad

Basort enligt kommu-
nens definition. Tätort 
som förser omlandet 
med ett basutbud av 
kommunal service

Symbol för tätort 
(exklusive basorterna) 
enligt SCB:s definition. 
Bebyggelse med minst 
200 invånare.

Symbol för småort 
enligt SCB:s definition. 
Bebyggelse med 50-199 
invånare. 

Åhuskustens bebyg-
gelse söder om Åhus 
tätort. Huvudsakligen 
fritidsbebyggelse.

Befolkningstillväxt i procent under perioden 
2005-2011
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Tillgången till bra bredband kan också vara begrän-
sad, vilket kan vara avgörande för om det är möjligt 
att arbete eller bedriva studier hemifrån.

Kommunens landsbygd är en arena för flera vik-
tiga samhällsintressen. Jordbruket är en stark och 
levande näring och utgör basen för kommunens 
profil Sveriges centrum för livsmedel, mat & dryck. 
Även et och den ökande produktionen av energig-
rödor är viktigt. Det sistnämnda är ett starkt sam-
hällsintresse, det vill säga landsbygdens möjlighet 
att bidra till fossilbränselfri energiproduktion via 
till exempel vindkraftverk.

Landsbygden hyser natur- och kulturvärden och 
möjligheter till friluftsliv och rekreation. Att förvalta 
och utveckla dessa värden är till stor del ett kommu-
nalt ansvar, det är en möjlighet att öka kommunens 
attraktivitet för boende och besöksnäring. 

Särskilt värdefulla är också de landsbygdsområden 
där man fortfarande kan uppleva bullerfrihet från 
till exempel bilar, järnväg, flyg. Denna kvalitet kan 
väntas bli alltmer efterfrågad i takt med att befolk-
ningen ökar inom Öresundsregionens stadsområ-
den. 

Åhuskusten
Åhuskusten, det vill säga kustområdet mellan Åhus  
tätort i norr och Juleboda i söder, består till övervä-
gande del av ett tallskogsbevuxet dynlandskap med 
stora grupper av fritidshusbebyggelse. Mellan bebyg-
gelsegrupperna finns obebyggda områden med höga 
naturvärden. Särskilt inom Yngsjö- och Furuboda-
området, som ligger 6-11 km från Åhus, sker en suc-
cessiv ökning av andelen permanentboende. Andelen 
är för närvarande cirka 15 % i Yngsjöområdet och 
10% i Furubodaområdet. Service finns i första hand i 
Åhus men även Yngsjö by har ett visst serviceutbud. 
Kollektivtrafik finns utbyggd med timmestrafik till 
Yngsjö och Furuboda.

Basorterna
De sex tätorter som har det mest kompletta utbudet 
av kommunal service benämns inom kommunen som 
basorter. Dessa är Arkelstorp, Önnestad, Fjälkinge, 
Åhus, Degeberga och Tollarp. Basorterna ligger 
spridda i kommunen och spelar en viktig roll genom 
att de förser omlandet med service. Samtliga basor-
ter har skola 0-9 och annan kommunal service som 
bibliotek, fritidsgård och vård- och omsorgsboende. 

Samtliga större tätorter har goda bussförbindelser 
med staden. Resandeutbyte sker i hög grad även i 
andra riktningar och med närliggande omland.

Att bo eller verka i en av basorterna innebär att ett 
basutbud av kommunal service finns, ofta inom gång- 
eller cykelavstånd. Jämfört med staden kan basor-
tens småskalighet och sociala sammanhang kännas 
positivt. Arbete på orten kan finnas för åtminstone 
en person i familjen. Många av orterna har nära till 
naturen. 

Övriga orter och landsbygd
Övriga tätorter har ett skiftande utbud av service 
och arbetstillfällen beroende på orternas storlek och 
geografiska läge. Utöver basorterna finns ytterligare 
fyra större tätorter i kommunen; Färlöv, Rinkaby, 
Gärds Köpinge och Everöd.

Kommunens landsbygdsområden upptar större 
delen av kommunens yta. Boende i småorter och inom 
övrig landsbygd kan innebära stora kvaliteter som 
närhet till vacker natur och rekreation och möjligheter 
att ägna sig åt djurhållning, odling eller andra intres-
sen som kräver större ytor. 

En nackdel är att handel, service och annat utbud 
sällan finns i närheten vilket medför ett stort bilbe-
roende. Bäst kollektivtrafik har småorter som ligger 
utmed busstrafikstråken mellan staden och större 
tätorter. I övrigt kan bussförbindelser finnas med 
några turer per dag eller saknas helt. 

Köpmannagatan i Åhus.
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FRAMTIDA UTVECKLINGFRAMTIDA UTVECKLING

Stad och landsbygd i balans
Med utmaningen att främja stad och landsbygd i 
balans avses att alla kommunens delar ska utvecklas 
utifrån sina specifika förutsättningar. Tillsammans 
kompletterar kommundelarna varandra och skapar 
en mångfald av miljöer att bo, uppleva och verka i. Ett 
finmaskigt nät bildas av staden, basorterna, mindre 
orter och enskild bebyggelse på landsbygd. Kommu-
nen ser basorterna som viktiga servicenoder för den 
omkringliggande landsbygden och staden Kristian-
stad som kärnan i närregionens utveckling.

Kommunen är positiv till att nya bostäder och före-
tag tillkommer inom kommunens alla orter och på 
landsbygden. För att främja en hållbar samhällsut-
veckling är det dock angeläget att ny bebyggelse i 
första hand tillkommer i lägen med ett bra utbud av 
service och kollektivtrafik. Därigenom kan bilbero-
endet begränsas och befintligt serviceutbud stöds 
och förbättras.

Utöver detta ser kommunen behovet av att stra-
tegiskt arbeta med utvecklingsförutsättningar på 
olika platser. Inom översiktsplanens tidshorisont 
har staden, basorterna, Linderöd, Färlöv, Vinnö, 
Balsby, Österslöv, Rinkaby och Skepparslöv pekats 
ut som strategiskt viktiga platser för kommunen att 
arbeta vidare med. Linderöd ses som en potentiell 
utvecklingsort ur ett regionalt perspektiv med dess 
lokalisering längs med E22 och närheten till västra 
Skåne. Färlöv, Vinnö, Balsby, Österslöv och Skeppars-
löv, stadsnära orter längs starka kollektivtrafikstråk 
samt Rinkaby, lokaliserad mellan Åhus och staden, 
är orter med särskilt intressanta utvecklingsförut-
sättningar.

Kommunens ställningstagande

• I kommunens alla delar ska det finnas goda för-
utsättningar för att bo, uppleva och verka - i by, 
på slätt, vid kust, i skog, vid sjö och i stad.

Särskilt intressant utveck-
lingspotential ur ett regionalt 
perspektiv med närhet till 
västra Skåne. I översiktspla-
nens samrådsskede gjordes 
en ortsstudie följd av ett 
utvecklingsförslag. Viktiga 
frågeställningar väcktes; 
1. Vilka riktlinjer bör finnas 
för Linderöd med omnejd? In-
tegrerade funktioner? Vilken 
är avgränsningen för orten 
och omgivningarna som bör 
undersökas vidare?
2. Vilka är målgruppen? Vilka 
är de framtida Linderöds-
borna?
3. Vad händer med orten när 
E22 dras om? Hur kan vi defi-
niera och lyfta centrala delen 
av orten?

Särskilt intressant utveck-
lingspotential med närhet 
till Kristianstad.

Närhet till Kristianstad 
och Önnestad, mitt i 
riksintresse för kultur-
miljövård.

Orter med jämn 
bostadsutveckling och 
närhet till Kristianstad.

Närhet till Åhus och 
Kristianstad.

För basorternas utveckling 
se kapitlet Fördjupningar 
basorter.

Linderöd

Skepparslöv

Färlöv/
Vinnö

Balsby/
Österslöv

Rinkaby

Orter som avses studeras 
vidare avseende övergripande 
utvecklingsriktlinjer
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• Potentialen för utveckling ska tas till vara inom 
hela kommunen. 

• Fördjupade studier ska göras avseende över-
gripande utvecklingsriktlinjer för orterna 
Linderöd, Färlöv, Vinnö, Balsby, Österslöv, Skep-
parslöv och Rinkaby.

• Inom basorterna och orter som kommunen 
avser studera vidare ska kommunen agera dri-
vande genom exempelvis markinnehav, plan-
läggning och marknadsföring av attraktiva 
lägen. 

• Bostäder ska tillkomma i lägen med utbyggd 
service och kollektivtrafik. Detta uppfylls 
i varierande grad i kommunens olika orter. 
Utbyggnaderna ska vara störst där tillgången 
till service och kollektivtrafik är god och endast 
i undantagsfall ske i lägen där tillgången är 
mindre god.

• Verksamheter ska i första hand tillkomma i 
lägen med god tillgång till kollektivtrafik och 
cykelvägnät. Undantag kan göras för etablering 
av små verksamheter med få anställda och få 
kundbesök.

Staden
En stark och växande stad med en positiv utveckling 
av arbete, bostäder, utbildning, handel, service och 
kultur- och fritidsliv är en grundförutsättning för att 
kommunen ska vara attraktiv att bo och verka i som 
helhet. 

Kommunens ställningstagande

• Staden Kristianstad ska fortsätta att växa 
enligt Fördjupad översiktsplan för Kristianstad 
stad, antagen av kommunfullmäktige 2009-06-
09. För att hålla planen aktuell ska en översyn  
göras varje mandatperiod.

Basorterna 
Basorterna ska fortsätta fungera som serviceorter 
till omlandet. För att upprätthålla även det kommer-
siella serviceutbudet är kommunens målsättning att 
basorternas befolkningsutveckling ska vara positiv. 
Kommunen ska verka för och stödja en sådan utveck-
ling, bland annat genom hög standard på kommunal 
service och offentlig miljö.

Kommunens ställningstagande

• Basorterna ska även fortsättningsvis vara de 
närmaste serviceorterna för kommunens olika 
landsbygdsdelar. För de orter som ligger nära 
kommungränsen ska kommunen verka för sär-
skilt goda mellankommunala samarbeten.

• Inom samtliga basorter ska standarden på 
kommunal service, kollektivtrafik och offent-
lig miljö vara hög. Varierade boendeformer ska 
finnas för olika inkomstnivåer och storlekar på 
hushåll. Se vidare i följande avsnitt, bland annat  
Bostäder, Skola, omsorg, Kultur & fritid och för-
djupningsavsnitten om basorterna.

Övriga orter och landsbygd
Även i småorter och på ren landsbygd är det intres-
sant att tillåta viss ny bebyggelse, trots avsaknad av 
service och kollektivtrafik. Det är då viktigt att till-
skottet är litet och att det endast sker i undantags-
fall, med hänsyn till den klimatpåverkan en sådan 
bebyggelse kan väntas medföra.

Ny bebyggelse på landsbygden kan bidra till att:

1) gynna befintlig och ny företagsamhet inom lant-
bruk, besöksnäring och andra verksamheter,

2) förvalta och utveckla landskapets och bebyggelsens 
kulturella värden. Detta blir allt viktigare efterhand 
som jordbruket blir mer storskaligt. Intressanta verk-
samheter är fritidsjordbruk, djurhållning och hobby-
odling, landsbygdsturism och kulturverksamhet.

Äppelskörd i norra kommundelen.
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3) Motverka en befolkningsminskning till följd av  
den avflyttning som pågår från landsbygden, där 
permanenthus övergår till fritidsboende. En befolk-
ningsminskning riskerar att skapa en negativ spiral 
där allt färre väljer att bo på landet.

Kommunens ställningstagande

• Även i småorter och på övrig landsbygd ska nya 
bostäder och verksamheter i första hand till-
komma i lägen där service och kollektivtrafik 
finns och endast i undantagsfall i lägen där till-
gången är mindre god.

• Nya bostäder kan utgöras av enstaka etable-
ringar utan närhet till service och kollektiv-
trafik så länge det totala tillskottet är litet. 
Tillskottets storlek ska bedömas med hänsyn 
till den klimatpåverkan en sådan bebyggelse 
kan väntas få samt inverkan på rationellt bru-
kande av marken. 

• Verksamheter med få anställda och få kundbe-
sök samt verksamheter för turism och frilufts-
liv kan tillkomma i lägen utan kollektivtrafik 
och cykelvägnät.

• Ny bebyggelse ska utformas med god anpass-
ning till befintlig bebyggelse och landskapsbild. 
Det är viktigt att de kvaliteter som är specifika 
för landsbygden inte byggs bort.

• Kommunen har en positiv syn på bostadshus i 
vattennära lägen under förutsättning att detta 
inte hindrar strandskyddets intentioner.

• En ny samlad naturvårdsstrategi och ett nytt 
kulturmiljöprogram ska tas fram som behand-
lar bevarande och utveckling av landskap och 
bebyggelse. Se vidare i avsnittet Natur- och kul-
turlandskapet.

• Kommunen ska uppmuntra olika typer av lands-
bygdsturism utanför Kristianstad och Åhus. 
Bäst potential bedöms finnas utmed kusten, 

inom skogs- och sjölandskapet i norr och på 
åsarna. Bullerfria friluftsområden ska värnas i 
kommunens norra och södra delar. Se vidare i 
avsnittet Turism och rekreation.

• De areella näringarna är en viktig del av kom-
munens näringsliv och identitet. Möjligheterna 
att bedriva rationell verksamhet ska värnas. 
Den mest värdefulla jordbruksmarken undan-
tas från exploatering. Se avsnittet Näringsliv.

• Kommunen ska verka för utbyggnad av bred-
band av hög kvalitet även på landsbygden. Se 
även avsnittet Kommunikationer.

• Alternativa eller lokala lösningar för kollektiv-
trafik och service ska uppmuntras. Ett exempel 
är det pågående projektet Servicepunkter på 
landsbygden där målsättningen är att verksam-
heter samlokaliseras för att stödja varandra. 

Åhuskusten
Längs Åhuskustens finns ett behov av att bevara 
och utveckla områdets höga natur- och rekreations-
värden samtidigt som efterfrågan ökar på kustnära 
boende och en ökad besöksnäring. Att förena dessa 
intressen kräver avvägningar. 

Kommunens ställningstagande

• Åhuskustens bostadsbebyggelse ska utvecklas i 
samklang med områdets natur-, kultur- och fri-
luftsvärden och utan att störa utvecklingsmöj-
ligheterna för besöks- och fritidsnäringen. 

• Utvecklingen av Åhuskustens bostadsbebyg-
gelse består i första hand av ökade byggrätter 
inom områden med fritidshusbebyggelse för att 
tillmötesgå efterfrågan på ett mera bekvämt 
fritids- och permanentboende längs kusten.

• I begränsad omfattning kan även nya bostads-
tomter tillkomma, bland annat i anslutning till 
Yngsjö by och väster om Furubodavägen. Café i Degeberga

• Kommunen ser mycket restriktivt på förtätning 
med nya bostadstomter inom fritidshusom-
rådena. Huvudprincipen är att samtliga plan-
lagda naturmarksområden ska bevaras. Se även 
avsnittet Bostäder.

• Inom de stora naturområdena mellan fritids-
husbebyggelsen bedöms nya bostadstomter 
som olämpligt på grund av höga natur- och 
rekreationsvärden. 
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NULÄGENULÄGE

Vad byggs?
Under den senaste tioårsperioden har bristen på 
bostäder i Skåne blivit alltmer påtaglig. I länsstyrel-
sens bostadsmarknadsanalys från 2010 redovisade 
25 av länets 33 kommuner brist på bostäder. Störst 
är bristen på hyresrätter.

Kristianstads kommun har för närvarande brist 
på både hyresrätter och bostadsrätter och bristsi-
tuationen omfattar samtliga kommundelar. Nypro-
duktion av bostadslägenheter sker huvudsakligen i 
Kristianstad och Åhus.

Totalt i Kristianstads kommun producerades under 
åren 2007-2010 omkring 200 nya bostäder per år. Av 
dessa var cirka hälften lägenheter och hälften villor. 

För att uppnå befolkningsmålet 90 000 invånare år 
2025 är det kommunens målsättning att 300 nya 
bostäder produceras per år.

Diagrammet Bygglovsansökningar för enbostadshus 
under 2005-2009 visar hur ansökningarna om enfa-
miljshus, inklusive fritidshus, fördelade sig geo-
grafiskt i kommunen under den aktuella perioden. 
Även om inte alla ansökningar leder till ett beviljat 
bygglov ger redovisningen en bild av var i kommu-
nen det byggs nya småhus.

Av diagrammet kan man se att kustområdet från 
Åhus och söderut har flest ansökningar. Även i små-
orterna och på den rena landsbygden är antalet 
bygglovsansökningar många, till och med fler än 

inom Kristianstad stad, där Vä, Hammar, Viby med 
flera delar ingår. Endast ett fåtal ansökningar per år 
berör basorterna, Arkelstorp, Degeberga, Fjälkinge, 
Önnestad och Tollarp.

Efterfrågan och behov

Bostäder i attraktiva lägen
När det gäller bostadens läge prioriterar männis-
kor olika. Efterfrågan är stark på ett boende nära 
service och med goda pendlingsmöjligheter. Andra 
värdesätter ett naturnära landsbygdsboende. Havet 
har en särskild dragningskraft vilket efterfrågan på 
tomter utmed Åhuskusten vittnar om. Att kunna bo 
i sin hembygd eller nära släkt och vänner värderas 
också högt av många.

BOSTÄDERBOSTÄDER

Bild från Länsstyrelsens Bostadsmarknadsanalys Skåne 2010.

Kristianstad ska vara en attraktiv kommun att 
flytta till och bo kvar i. En av kommunens mål-
sättningar är 90 000 invånare år 2025, en befolk-
ningstillväxt på i genomsnitt 700 nya invånare 
per år. En befolkningsökning innebär ett ökat 
behov av bostäder i kommunen. Kapitlet sam-
manfattar kommunens strategier för bostads-
utveckling, både generellt och inom strategiskt 
intressanta områden.

Grupphusbebyggelse i Tollarp
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Tillgång till service och kollektivtrafik
För en hållbar samhällsutveckling är det angeläget 
att större delen av bostadsbyggandet sker i lägen 
med god tillgång till service och kollektivtrafik.

Med goda bussförbindelser är det möjligt att pendla 
till arbete eller utbildning utan bil. Närhet till skola, 
dagligvarubutik och annan service innebär också att 
bilen kan undvaras till förmån för gång- eller cykel-
trafik.

Genom att fler bostäder tillkommer i lägen med ser-
vice och kollektivtrafik stärks också underlaget för 
befintligt utbud vilket ökar förutsättningarna för att 
utbudet kan finnas kvar eller förbättras.

Regionala pendlingsmöjligheter
Särskilt intressant är att bostäder tillkommer i sta-
tionsnära lägen. Möjligheten att snabbt och bekvämt 
kunna pendla med tåg till utbildning eller arbete i 
exempelvis Lund eller Malmö är i många fall avgö-
rande för var man väljer att bo. Med goda pend-
lingsmöjligheter blir också kommunen som helhet 
mindre känslig för variationer i arbetsmarknad och 
konjunktur.

Småorter och landsbygd
Även i småorter och på ren landsbygd är det viktigt att 
viss ny bostadsbebyggelse kan tillkomma. Detta kan 
stötta den lokala service som finns i form av exem-
pelvis lanthandel och även kompensera för att många 
befintliga bostadshus övergår till fritidsboende.

Det rationella jordbruket blir alltmer storskaligt, 
vilket ökar behovet av att hålla det småskaliga kultur-
landskapet levande. Fritidsjordbruk och djurhållning 
med exempelvis får eller hästar spelar en stor roll för 
att hålla landskapet öppet. Möjligheter finns också att 
kombinera boende på landsbygden med till exempel 
företagande inom besöksnäring och kulturliv. 

Källa: SBK    
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Nybyggda villor i Hammarslund

Småhus vid Oppmannasjön

Byggarbetsplats i Tollarp

Bristen på bostadslägenheter
Att det för närvarande råder brist på bostadslägen-
heter och framför allt hyresrätter i kommunen får  
negativa konsekvenser för många.

För de som flyttar till kommunen fungerar hyres-
rätten ofta som en viktig första bostad och kan vara 
avgörande för om man tackar ja till ett jobb inom 
kommunen. Ungdomar eller ekonomiskt svaga hus-
håll är ofta hänvisade till hyresrättsmarknaden. Pen-
sionärer och medelålders personer som vill flytta till 
en mindre lägenhet är ytterligare en grupp som kan 
få svårt att hitta en bostad.

Alla nyproducerade bostäder måste uppfylla vissa 
tillgänglighetskrav och är ur den aspekten ofta mer 
lämpliga för personer med funktionsnedsättning än 
det äldre bostadsbeståndet. Att bygga nya lägenhe-
ter i centrala lägen kan därför förbättra utbudet för 
denna befolkningsgrupp. Nackdelen är att boende-
kostnaden blir relativt hög i nyproducerade lägen-
heter.

Ett generellt problem är att det inte finns ett till-
räckligt stort marknadsintresse för att bygga 
bostadslägenheter. Orsaken är framför allt höga 
produktionskostnader och hårda lånevillkor. Konse-
kvensen blir att nya lägenheter endast tillkommer i 
särskilt attraktiva lägen.

Planberedskap för bostadstomter
Önnestad och Fjälkinge bedöms, med hänsyn till 
kommande pågatågsstationer, vara de basorter som 
har störst behov av ny tomtmark för småhus och 
marklägenheter. Här behöver planläggning av nya 
områden prioriteras.

I övrigt finns det gott om planlagda ännu ej utnytt-
jade tomter i alla kommunens basorter samt i ett 
flertal av de övriga orterna. Bedömningen är dock 
att många av tomterna dåligt motsvarar markna-
dens efterfrågan.

FRAMTIDA UTVECKLINGFRAMTIDA UTVECKLING

Övergripande riktlinjer

Kommunens ställningstagande

• Kristianstad kommun ska erbjuda ett brett 
utbud av boendemöjligheter där hela kommu-
nens potential tas till vara.

• Inom basorterna och övriga tätorter av särskilt 
intresse för bostadsutbyggnad ska kommunen 
agera drivande genom exempelvis markinne-
hav, planläggning och marknadsföring av att-
raktiva lägen.

• Ny bostadsbebyggelse ska i första hand till-
komma i lägen med utbyggd service och kollek-
tivtrafik. Utbyggnaderna ska vara störst i lägen 
där tillgången till service och kollektivtrafik är 
god och endast i undantagsfall i lägen där till-
gången är mindre god.

• Särskilt lägenhetsbebyggelse ska företrädesvis 
tillkomma i centrum- och kollektivtrafiknära 
lägen.

• Nya bostäder kan utgöras av enstaka etable-
ringar utan närhet till service och kollektiv-
trafik så länge det totala tillskottet är litet. 
Tillskottets storlek ska bedömas med hänsyn 
till den ökade klimatpåverkan en sådan bebyg-
gelse kan väntas få.

• Vid planering av bostadsområden ska en bland-
ning av bostadstyper eftersträvas för att åstad-
komma varierade områden och en blandad 
befolkningssammansättning som främjar för-
ståelse och  gemenskap mellan människor.
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Kristianstad stad
En stor andel av kommunens framtida tillskott av 
både lägenheter och villor ska även fortsättnings-
vis lokaliseras till Kristianstad stad. Den närhet till 
arbete, utbildning, goda pendlingsmöjligheter, ser-
vice och kultur- och fritidsliv som staden erbjuder 
möjliggör ett minskat bilberoende och är en boen-
dekvalitet som många efterfrågar.

Kommunens ställningstagande

• Staden Kristianstad ska fortsätta att växa med 
ny bostadsbebyggelse enligt Fördjupad över-
siktsplan för Kristianstad stad (2009).

Basorterna
Kommunens sex basorter har det mest kompletta 
utbudet av kommunal service i form av skola, 
omsorg, kultur och fritid. Basorterna spelar en viktig 
roll genom att de förser omlandet, mindre orter och 
landsbygd med både kommunal och kommersiell 
service.  

Önnestad och Fjälkinge
Önnestad med cirka 1350 invånare och Fjälkinge 
med cirka 1700 invånare har likartade förutsätt-
ningar genom att de både ligger nära Kristianstad 
stad och har bra kollektivtrafikförbindelser. Genom 
att orterna får stationslägen för pågatågstrafik från 
och med 2013 skapas direkta pendlingsmöjligheter 
med tåg väster- eller österut. Detta kan väntas öka 
efterfrågan på nya bostäder i orterna. 

Åhus
Åhus är kommunens näst största ort med drygt 
9000 invånare. Antalet invånare växer stadigt. Åhus 
största attraktionskraft finns i läget vid havet med 
sandstränderna och det tallskogsbevuxna dynland-
skapet. Utbudet av service och arbetstillfällen mot-
svarar det hos en liten kommun. 

Orter av särskilt 
intresse för bostads-
utbyggnad

Orter med hög efterfrågan på 
bostäder i lägen längs med eller 
i anslutning till starka rörelse-
stråk.

 

Kristianstad stad

Basort

tätort/småort

Åhuskusten
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Linje med mycket få 
turer, ingen redovisning 
av restiden.

Restid med regionbuss till Kristianstad

Restiderna är ungefärliga och avser förhållandena under 2011. Kart-
bilden finns i större skala i avsnittet "Kommunikationer".

Åhus har mycket goda bussförbindelser med Kristi-
anstad, ett 50-tal turer per dag. Restiden från cen-
trala Åhus till Kristianstad C, cirka 20 minuter, kan 
förhoppningsvis minskas i framtiden genom åtgär-
der som ger busstrafiken prioritet framför biltrafik. 

Arkelstorp och Degeberga
Som basorter för den norra respektive den södra 
delen av kommunen har Arkelstorp och Degeberga 
flera likheter. Båda orterna har mycket natursköna 
omgivningar med ett kuperat och omväxlande natur- 
och kulturlandskap. 

Båda orterna har också relativt stora omland med 
mindre orter och ren landsbygd. Bäst serviceutbud 
har Degeberga som är den större av orterna med 
cirka 1300 invånare jämfört med Arkelstorps cirka 
750 invånare. Tyvärr har befolkningsutvecklingen 
varit svagt negativ över tiden. Restiden med buss till 
Kristianstad är cirka 25-30 minuter.

Tollarp
Tollarp är en relativt stor tätort med cirka 3200 
invånare och ett antal större privata företag. Orten 
har också ett större serviceutbud än övriga basor-
ter om man bortser från Åhus. Restiden med buss till 
Kristianstad är cirka 20 minuter.

Kommunens ställningstagande

• I basorterna ska finnas goda möjligheter till  
inflyttning och kvarboende. Boendeformerna 
ska vara varierade för att attrahera människor 
med olika inkomstnivåer och storlekar på hus-
håll.

• Alternativa utbyggnadsområden för olika typer 
av bostäder som svarar mot marknadens efter-
frågan ska finnas, se vidare i fördjupningsav-
snitt om basorterna.

Andra orter av särskilt intresse

Balsby
Balsby ligger vackert vid Råbelövssjön utmed kollek-
tivtrafikstråket Kristianstad - Arkelstorp - Vånga. 
Restiden med buss är cirka 10 minuter in till Kris-
tianstad C.

Även om orten med sina cirka 450 invånare i prin-
cip saknar eget serviceutbud, förutom förskola, är 
efterfrågan på villatomter stor. Fortsatt utbyggnad 
är möjlig i Balsbys norra del enligt ett planprogram 
från 2007. Etapp 1 av 2 med cirka 40-50 möjliga nya 
bostäder har nyligen planlagts.

Österslöv
Österslöv med knappt 400 invånare ligger liksom 
Balsby vackert vid Råbelövssjön och utmed kollek-
tivtrafikstråket Kristianstad - Arkelstorp - Vånga. 
Restiden med buss till Kristianstad C är cirka 15 
minuter. Förskola och skola till årskurs 2 finns.

Rinkaby
Rinkaby med cirka 750 invånare ligger strategiskt 
utmed kollektivtrafikstråket mellan Kristianstad 
och Åhus. Restiden är cirka 10 minuter i vardera 
riktningen. Utvecklingsmöjligheterna för bostäder 
är begränsade till ortens västra del på grund av För-
svarsmaktens verksamhet på Rinkaby skjutfält.

Färlöv/Vinnö
Färlöv och Vinnö ligger så nära varandra att de 
nästan kan räknas som en tätort. Tillsammans har 
de cirka 1550 invånare. Avståndet till Kristianstad 
stad är inte långt och en viss efterfrågan finns på nya 
bostadstomter. Restiden med buss till Kristianstad C 
är cirka 15-20 minuter. När pågatågstation öppnas i 
Önnestad 2013 kan detta bli ett pendlingsalternativ 
även för boende i Färlöv/Vinnö.
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Linderöd
Linderöd med cirka 400 invånare är den ort i kom-
munen med bäst förbindelse till västra Skåne utmed 
E22. Västra Skåne har en stark utveckling som inom 
kort kommer att förstärkas ytterligare genom eta-
bleringen av forskningsanläggningen ESS och MAX 
IV. Detta tillsammans med ett naturskönt läge på 
Linderödsåsen kan successivt öka boendeintresset 
för Linderöd. 

Skepparslöv
Skepparslövs by med cirka 150 invånare ligger 
1-1,5 km väster om Öllsjö. Nävlingeåsens nordslutt-
ning söder om Skepparslövs by är efterfrågad för 
bostadstomter på grund av det natursköna läget och 
möjligheterna till vackra utblickar över Kristian-
stadsslätten. Cykelavståndet till Öllsjö skola är 2-3 
km. Kollektivtrafik finns men endast med fem turer/
dag. Byn saknar kommunalt vatten och avlopp och 
har bedömts vara i behov av detta.

Området har studerats för bostadsbebyggelse, senast 
i Planprogram för bebyggelse i Skepparslövs by och 
området utmed Uddarpsvägen från 2010. Förutsätt-
ningarna för programmet var en stor exploatering 
med sammanlagt cirka 150 enbostadshus utöver de 
cirka 60 tomter som finns i byn idag. Detta för att 
begränsa kostnaden per tomt för utbyggt kommu-
nalt vatten och avlopp. I samband med programmet 
gjordes också en kostnadsberäkning för kommunalt 
vatten och avlopp till den studerade exploateringen. 

Kommunens ställningstagande

• Tätorter av särskilt intresse för bostadsutbygg-
nad är Balsby, Österslöv, Rinkaby, Färlöv/Vinnö 
och Linderöd. 

• Skepparslövs by och sluttningsområdet söder 
om byn är intressant för komplettering eller 
utveckling med ny bostadsbebyggelse under 
förutsättning att vatten- och avloppsförsörjning 
kan ske på ett hälsomässigt och miljömässigt 

godtagbart sätt. Frågan kommer att behandlas 
i samband med upprättandet av en kommunal 
VA-plan.  

 Åhuskusten 
Generella riktlinjer
För kuststräckan mellan Åhus och Juleboda finns för-
djupade utredningar i programmet Det växer längs 
kusten! som antogs av Kommunfullmäktige 2009.

I korthet redogör programmet för hur bevarande 
och utveckling av områdets höga natur- och rekrea-
tionsvärden kan ske samtidigt med ett ökat kustnära 
boende och en ökad besöksnäring. 

Kuststräckan söder om Åhus omfattas av riksintres-
sen både för naturvård, friluftsliv, rörligt frilufts-
liv, kustzon samt för totalförsvaret. Detta innebär 
att kommunen inte får vidta åtgärder som påtagligt 
kan skada områdenas natur- och kulturmiljövärden 
och den attraktivitet området har för friluftsliv och 
rekreation. Delar av kuststräckans obebyggda områ-
den är även naturreservat och Natura 2000-områden 
vilket är mycket starka skydd av områdenas natur-
värden.

Andra viktiga frågor för Åhuskustens utveckling är 
den pågående utbyggnaden av kommunalt avlopp och 
i vissa fall även att säkra dricksvattenförsörjningen 
till områden där detta saknas. 

Hänsyn måste också tas till en framtida höjd havs-
nivå och de risker för översvämning, erosion och höjd 
grundvattennivå som detta kan medföra. 

Kommunens ställningstagande

• Åhuskustens bostadsbebyggelse ska utvecklas i 
samklang med områdets natur-, kultur- och fri-
luftsvärden och utan att störa utvecklingsmöj-
ligheterna för besöks- och fritidsnäringen. 

• Utvecklingen av bostadsbebyggelse består i 
första hand av ökade byggrätter inom fritids-

Äldre bygata i Rinkaby

Nybyggnad av villa i Tollarp

Lägenheter i Fjälkinge
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Nya bostadstomter 
utmed Åhuskusten 

Olämpligt med nya 
bostadstomter.

Nya bostadstomter 
kan tillkomma endast i 
undantagsfall.

Bebyggelsen kan 
förtätas enligt särskilt 
programmaterial. 
Förtätning ska föregås 
av detaljplan.

Bebyggelsen kan 
förtätas med enstaka 
spridda tomter enligt 
särskilt underlagsma-
terial. Förtätning ska 
föregås av detaljplan.

Föreslagen bostads-
bebyggelse inom Åhus 
tätort, se fördjupnings-
avsnittet Basort Åhus.

husbebyggelsen för att tillmötesgå efterfrågan 
på ett mera bekvämt fritidsboende och perma-
nentboende längs kusten.

• I begränsad omfattning kan även nya bostads-
tomter tillkomma, bland annat i anslutning till 
Yngsjö by och väster om Furubodavägen. 

• Bullerstörningar från Ravlunda och Rinkaby 
skjutfält medför att inga ökade byggrätter eller 
förtätningar föreslås inom Olseröds sommarby, 
Degeberga sommarby, Juleboda och Östra Sand. 
Dessa bebyggelsegrupper kan dock bli intres-
santa att utveckla i framtiden, om bullerstör-
ningarna minskar

• Kommunen ska arbeta vidare med att ta fram 
strategier för att bemöta en stigande havsnivå/
översvämning samt risken för erosion.

Ökade byggrätter

Kommunens ställningstagande

• Pågående arbete med att ändra gällande detalj-
planer så att byggrätten 70+30 m2 bruttoarea 
utökas till 140+40 m2 byggnadsarea ska slutfö-
ras. 

• Ändringarna omfattar fritidshusbebyggelsen 
inom Äspet, Yngsjöområdet, Nyehusen och 
Furuboda.

Yngsjö by

Äspet

Furuboda

Nyehusen

Stora Eken

ÅHUS

Yngsjö havsbad

Yngsjöstrand
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g 
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Väster om Furubodavägen
Till förtätningen av kustområdet kan även räknas en 
utveckling av bebyggelsen söder om Furubodaområ-
det utmed Furubodavägens västra sida. Ett separat 
program för detta har tagits fram med 20-25 tänk-
bara bostadstomter.

Frågor som behöver hanteras vid kommande detalj-
planeläggning och lovgivning är bland annat anpass-
ningen till den öppna landskapsbilden, att området 
saknar kommunalt vatten- och avlopp och att marken 
västerut från Furubodavägen är ett utdikat område 
med dåliga grundläggningsförhållanden och risk för 
översvämning. 

Kommunens ställningstagande

• Bebyggelsen söder om Furuboda utmed Furu-
bodavägens västra sida är intressant att för-
täta med ytterligare bostadstomter, se området 
markerat med F1 på kartbilden på s.39 Nya 
bostadstomter utmed Åhuskusten. Detta under 
förutsättning att vatten- och avloppsförsörj-
ning kan ske på ett hälsomässigt och miljömäs-
sigt godtagbart sätt. 

• Som underlag för bedömning av ny bostadsbe-
byggelse gäller programmet Kompletterings-
bebyggelse utmed Furubodavägen, godkänt av 
Byggnadsnämnden 2011. 

Yngsjö by
Särskilt goda förutsättningar för nya bostadstom-
ter finns i anslutning till Yngsjö by, bland annat med 
hänsyn till att byn har ett visst utbud av service i 
form av skola, förskola och kollektivtrafik.

Kommunens ställningstagande

• Kommunen är positiv till att ny bostadsbebyg-
gelse tillkommer i anslutning till Yngsjö by, se 
område markerat F! område på kartbilden Nya 
bostadstomter utmed Åhuskusten, s.39.

Förtätning inom fritidshusområdena
Möjligheterna att förtäta med nya bostadstomter på 
park- eller naturmark inom kustområdets fritidsbe-
byggelse har senast behandlats i ett planeringsunder-
lag, Kustnära, tätortsnära, från 2010.

Kommunens ställningstagande

• Kommunen ser mycket restriktivt på förtätning 
med nya bostadstomter inom fritidshusområ-
dena. Huvudprincipen är att samtliga planlagda 
naturmarksområden ska bevaras. 

• I undantagsfall kan förtätning med nya bostads-
tomter ske inom fritidshusområdena i Äspet, 
Yngsjöområdet och inom området närmast 
Furubodavägen, se områden markerade N2 på 
kartbilden Nya bostadstomter utmed Åhuskus-
ten på s.39. Detta under förutsättning att:
1. markområdet inte hyser trädvegetation som 

är av betydelse för bevarandet av fritidshus-
områdenas naturprägel med hus i tallskog

2. markområdet inte hyser höga naturvärden,
3. markområdet inte utgör en betydelsefull del 

i ett sammanhängande stråk av naturmark,
4. markområdet inte är lämpligt som en eventu-

ell framtida yta för anlagd lekplats och/eller 
bollplan.

• Inom de stora naturområdena mellan fritids-
husbebyggelsen bedöms nya bostadstomter 
som olämpligt på grund av höga natur- och 
rekreationsvärden, se markerade områden på 
kartbilden Nya bostadstomter utmed Åhuskus-
ten, s.39. 

• Som underlag för bedömning av nya bostads-
tomter gäller planeringsunderlaget Kustnära, 
tätortsnära, godkänt av Byggnadsnämnden 
2010.

Strandområde och fritidshus utmed Åhuskusten.
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• Som underlag för bedömning av nya bostads-
tomter gäller Fördel Yngsjö! Program för Yngsjö 
bys framtida utveckling antaget av Kommun-
styrelsen 2005 samt planeringsunderlaget 
Kustnära, tätortsnära, godkänt av Byggnads-
nämnden 2010.

Mellan väg 118 och Helge å
För området mellan väg 118 och Helge å från Ratke-
gården i norr till Härnestadsvägen i söder gjordes 
en sammanställning av förutsättningarna för bland 
annat hästgårdsetablering under 2006. 

Vid exploatering behöver särskild hänsyn tas till 
bland annat den öppna landskapsbilden och till 
naturvärdena inom den sandiga odlingsmarken.

Kommunens ställningstagande

• Området mellan väg 118 och Helge å är intres-
sant att komplettera med enstaka spridd 
bostadsbebyggelse, till exempel hästgårdar, se 
område markerat F2 på kartbilden Nya bostads-
tomter utmed Åhuskusten, s.39.

• Som underlag för bedömning av ny bostadsbe-
byggelse gäller ”Sammanställning av förutsätt-
ningarna för utveckling av området mellan väg 
118 och Helge å från Ratkegården i norr till Här-
nestadsvägen i söder med enstaka bostadsbe-
byggelse”, godkänt av Byggnadsnämnden 2006.  

Maglehem och Olseröd
Byggnadsnämnden godkände 2010 ett program som 
behandlar tillkomsten av ny bostadsbebyggelse nära 
Ravlunda skjutfält. Programmets huvudsakliga syfte 
var att beskriva vad Försvarsmakten medger när det 
gäller ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda skjutfält. 
Försvarsmakten medger en viss utveckling av Mag-
lehems tätort och Olseröds bystruktur. Utbyggnads-
möjligheterna är dock begränsade av andra skäl, 
främst kraven på kommunal avloppslösning.

För Maglehems tätort har bedömningen gjorts 
att inga nya bostadstomter kan tillkomma innan 
problemet med överbelastning av Maglehems 
avloppsreningsverk har åtgärdats. Dock kan de tio 
lucktomter som redan finns inom tätorten bebyg-
gas. För Olseröds bykärna gäller att inga eller endast 
något enstaka hus kan tillkomma så länge bebyggel-
sen saknar spillvattennät.

Kommunens ställningstagande

• Som underlag för bedömning av ny bostadsbe-
byggelse i Maglehem och Olseröd gäller Pro-
gram för ny bostadsbebyggelse nära Ravlunda 
skjutfält, godkänt av Byggnadsnämnden 2010. 

• I samband med upprättandet av en kommunal 
VA-plan kommer beslut att fattas om Olseröd 
ska anslutas till det kommunala spillvattennä-
tet och om kommunen ska investera i Magle-
hems verksamhetsområde för spillvatten så att 
nya bostadstomter kan tillkomma. 

Bostadstomter i strandnära lägen
Som ett led i att utveckla attraktiva boendemöjlighe-
ter vill kommunen verka för ny bostadsbebyggelse i 
strandnära lägen där detta är lämpligt. En förutsätt-
ning är att dispens kan ges från strandskyddsbe-
stämmelserna.

Sedan 2010 finns en möjlighet till en utökad dispens 
från miljöbalkens strandskyddsbestämmelser under 
förutsättning att kommunen i samråd med läns-
styrelsen kan peka ut särskilda områden för lands-
bygdsutveckling i sin översiktsplan. 

Länsstyrelsen i Skåne har i samband med översikts-
planearbetet bedömt att Kristianstads kommun inte 
har denna typ av landsbygdsutvecklingsområden. 
För samtliga delar av kommunen gäller därför de 
vanliga reglerna om strandskyddsdispens. Enligt 
miljöbalken syftar strandskyddet till att långsiktigt 
trygga allemansrättslig tillgång till strandområden Bostadshus vid vatten.
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Det enskilda bostadskvarterets 
utformning
En bostads attraktivitet handlar inte bara om läget 
och boendeformen utan också om utformning och 
gestaltning på kvartersnivå. Ett område som har 
utmärkta förutsättningar i grunden kan tappa i att-
raktivitet genom en dålig utformning. Omvänt kan 
ett område som saknar särskilda kvaliteter som 
vacker utsikt eller centrumnära läge bli eftertraktat 
genom att omsorg läggs på utformningen av den nära 
boendemiljön. 

Kommunens ställningstagande

• Nya bostadsmiljöer ska utformas med god arki-
tektur och kvalitet. 

• Områdets natur- och kulturmiljövärden ska 
användas som en tillgång i planeringen av 
bostadsmiljön.

• Tillräckliga grönytor och andra utemiljöer 
ska finnas för att främja hälsa, trivsel, lek och 
möten mellan människor. 

• Bostadsområden ska utformas så att de är till-
gängliga för alla och upplevs som trygga att 
vistas i även under den mörka delen av dygnet. 

• Vägar och körbara ytor för biltrafik ska utfor-
mas för att minska hastigheten.

och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet 
på land och i vatten.

För att dispens ska kunna beviljas behövs särskilda 
skäl. När det gäller bostadsbebyggelse finns det två 
sådana skäl:

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt 
som gör att det saknar betydelse för strandskyd-
dets syften,

2. Området är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen genom en väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering,

Även om det finns särskilda skäl för dispens kan 
en planerad åtgärd nekas dispens om de negativa 
effekterna för allmänheten eller växt- och djurlivet 
bedöms bli för stora.

Bostäder för alla
Enligt bostadsförsörjningslagen ska riktlinjer som 
beskriver hur kommunen skapar förutsättningar för 
alla invånare att leva i goda bostäder antas av kom-
munfullmäktige varje mandatperiod. Senast kom-
munen tog fram riktlinjer för bostadsförsörjningen 
var 2004.

Kommunens ställningstagande

• Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjningen 
ska arbetas fram och hållas aktuella.

• Kommunen ska erbjuda ett brett bostadsutbud 
av upplåtelseformer, storlekar och lägen som 
svarar mot hela befolkningens behov.

• Kommunen ska verka för tillkomsten av nya 
bostadslägenheter, särskilt i basorterna.

Studentbostäder i Kristianstad
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Energiförsörjning av bostäder

Följande anges i kommunens klimatstrategi 
och energiplan:

• Lokalisering och utformning av nya bebyggel-
seområden ska ske så att energianvändningen 
kan begränsas, bland annat genom gynnsamma 
sol- och vindförhållanden. 

• Möjlighet ska normalt finnas att välja en tak-
vinkel och en orientering av huskroppen som 
är lämplig vid installation av solvärme. Även ett 
ökat behov av kylning ska beaktas.

• Vid lokalisering av nya utbyggnadsområden 
inom orter med potential för fjärrvärme ska 
möjligheten att ansluta området till fjärrvärme 
eller andra gemensamma uppvärmningssystem 
särskilt beaktas.

Förtydliganden:

• Vid planläggning inom vindutsatta områden 
ska hänsyn tas till behovet av läplanteringar 
för att skapa en trivsam utemiljö och minskad 
energiförbrukning för uppvärmning.

• Lämplig orientering av villabebyggelse för att 
ta tillvara solenergi och att installera solfång-
are på taket är i första hand med långsidan mot 
söder, i andra hand mot sydväst och i tredje 
hand mot sydöst.

Villaboende

Äldre villabebyggelse i Linderöd

Grupphusbebyggelse i Fjälkinge
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KOMMUNIKATIONERKOMMUNIKATIONER

NULÄGENULÄGE
Regional trafikutveckling 
Trafikutvecklingen i Skåne har varit mycket stark 
sedan mitten av 1990-talet, såväl för biltrafik som 
för tågtrafik. Förklarande faktorer är flera, bland 
annat flera år med stark konjunktur, men främst 
kanske att Skåne utvecklats från flera mindre 
arbetsmarknadsregioner till att vara på väg mot att 
bli en gemensam arbetsmarknadsregion. Även inte-
greringen inom Öresundsregionen har inneburit 
kraftigt ökat resande. Stora investeringar i utbyggd 
infrastruktur pågår och kommer att behövas framö-
ver, bland annat i ökad spårkapacitet.

I jämförelse med andra storstadsregioner har Skåne 
en låg marknadsandel för kollektivtrafiken, ca 15%. 
Enligt Skånetrafikens bedömning i Tågstrategi 2037 
behöver kollektivtrafikens marknadsandel i Skåne 
öka till 30% för att Skåne ska kunna räkna sig som en 
region som styr mot gällande miljömål och ett håll-
bart transportsystem.

Spårtrafik
Kristianstad har järnvägsförbindelser för person- 
och godstrafik österut på Blekinge Kustbana och 
västerut på Skånebanan till Helsingborg via Häss-
leholm där banan korsar Södra Stambanan mellan 
Malmö och Stockholm. Järnvägen mellan Kristian-
stad - Åhus används enbart för godstrafik.

Kristianstad C trafikeras av regional persontågtra-
fik i form av Öresundståg och Pågatåg. Öresundstå-

gen har fokus på korta restider mellan större orter. 
Pågatågen stannar även vid mindre stationer och 
lämpar sig bäst för kortare resor.

Pågatåg Nordost och Krösatåg
Genom projekten Pågatåg Nordost och Krösatåg 
kommer 16 nya stationer att byggas under 2011-
2014 för att förbättra kommunikationerna i norra 
Skåne, södra Småland och västra Blekinge.

I Kristianstads kommun berörs orterna Önnestad 
och Fjälkinge, där stationerna byggs och börjar tra-
fikeras under 2013.

Inpendling från 
annan kommun

Antal Utpendling till 
annan kommun

Antal

1. Hässleholm 1581 1. Hässleholm 1643
2. Östra Göinge 1285 2. Malmö 817
3. Bromölla 930 3. Bromölla 711
4. Sölvesborg 589 4. Östra Göinge 624
5. Malmö 419 5. Lund 563
6. Lund 347 6. Sölvesborg 304

7. Hörby 231 7. Stockholm 235
8. Osby 191 8. Hörby 157
9. Simrishamn 173 9. Olofström 153
10. Karlshamn 172 9. Helsingborg 153

10. Osby 123
Övriga kommuner 1758 Övriga kommuner 1958

Arbetspendling mellan Kristianstads kommun 
och övriga kommuner i landet 2008

För att kommunen ska kunna ingå i en funge-
rande arbets-, boende- och utbildningsmarknad 
måste det finnas goda möjligheter för transport, 
både för personer och för gods. Tågresande är det 
färdsätt som idag ökar mest och har god konkur-
renskraft gentemot bilen. Sett ur detta perspek-
tiv fyller även bredband en viktig funktion som 
kommunikationsmedel.

Utbyggnad av cykelvägar mellan orter behandlas 
i avsnittet Turism och rekreation. Riksintressen 
för kommunikationer behandlas i avsnittet Riks-
intressen och förordnanden.
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Hässleholm Nord
Planeringen av Hässleholm Nord pågår. Utbyggnaden 
blir södra Sveriges största industri- och logistikpark 
med kombiterminal, en knutpunkt för överlastning 
av gods mellan bil och tåg.

Vägtrafik
Viktiga regionala vägförbindelser för kommunen är 
E22, Väg 19, Väg 21 och Väg 118. Inom kommunen i 
övrigt finns ett stort nätverk av statliga, kommunala 
och enskilda vägar. De viktigaste vägförbindelserna  
mellan olika kommundelar redovisas på kartbilden 
Trafikinfrastruktur, s.47.

Busstrafik
Kommunens busstrafik består av regionbuss och 
stadsbuss. Stadsbusstrafiken omfattar Kristianstads 
tätortsområde. Regionbusstrafiken kompletterar 
tågtrafiken regionalt och utgör viktiga förbindelser 
mellan Kristianstad och de olika kommundelarna. 
Bäst förbindelser med Kristianstad har basorterna 
och en del andra större orter. Se kartbilden Restid 
med regionbuss till Kristianstad.

En stor andel av befolkningen bor i mindre orter eller 
på landsbygden där tillgången till kollektivtrafik är 
begränsad eller saknas helt.

Kristianstad utgör den samlade knutpunkten för 
kommunens kollektivtrafik. Med det nya resecen-
trum som planeras stå klart vid Kristianstads C 
under 2013 kommer all tåg- och busstrafik att sam-
manstråla i en punkt.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafiken spelar en viktig roll för 
transporter mellan bostad, arbete, service, skola och 
fritid eller som transportmedel till och från hållplat-
ser. Cykelvägar är också viktiga länkar mellan orter 
och till målpunkter för turism och friluftsliv.

0-10 min

10-20 min

20-30 min

30-40 min

Linje med mycket få 
turer, ingen redovisning 
av restiden.

Restid med region-
buss till Kristianstad

Restiderna är ungefärliga och 
avser förhållandena under 2011. 
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Godstrafik till och från hamnen sker både via järn-
väg och väg. En brist är att järnvägen inte är elektri-
fierad.

FRAMTIDA UTVECKLINGFRAMTIDA UTVECKLING

Hållbart resande
En fortsatt utveckling av gång-, cykel- och kollek-
tivtrafikens attraktivitet i förhållande till bilen är 
nödvändigt av flera skäl. Lokalt orsakar biltrafiken 
problem i form av buller, barriäreffekter, luftförore-
ningar och ytkrävande parkeringslösningar. Globalt 
är biltrafiken en starkt bidragande orsak till pro-
blem som global uppvärmning och övergödning. 

Många människor har av olika skäl inte tillgång till 
bil eller har det bara delvis. Till denna grupp hör 
barn och många ungdomar, ekonomiskt svaga, äldre 
och  funktionshindrade. För dessa grupper är möjlig-
heten att istället kunna gå, cykla eller åka kollektivt 
särskilt viktig. 

En fråga som uppmärksammats mycket på senare år 
är bristen på fysisk aktivitet som ett av de största 
hoten mot befolkningens hälsa. Att gå eller cykla till 
vardagens målpunkter kan räcka för att en person 
ska uppnå rekommendationen om minsta nivå på 
fysisk aktivitet. 

Kommunens ställningstagande

• Kommunen ska ha effektiva nätverk av kom-
munikationer för lokala transporter och regio-
nala pendlingsmöjligheter. I största rimliga 
utsträckning ska gång-, cykel- och kollektivtra-
fik finnas som ett attraktivt alternativ till bil-
trafik. 

• Bostäder, arbetsplatser, service, kultur och 
fritid ska lokaliseras så att behovet av trans-
porter och biltrafik minimeras och så att gång-, 
cykel- och kollektivtrafik gynnas. 

Utbyggnader och förbättringar av cykelvägnätet 
sker kontinuerligt utifrån det kommunövergripande 
dokumentet Säkrare cykelvägar 2005 där brister och 
saknade länkar i systemet beskrivs och prioriteras.

Bredband
Ett snabbt bredband är idag lika viktigt som väg- 
och elnät för företag och privatpersoner. Att kunna 
arbeta eller sköta ett företag hemifrån är ett själv-
klart krav för många och hushållens användning av 
digitala tjänster ökar snabbt. Region Skåne håller på 
att ta fram en Bredbandsstrategi för Skåne, en sats-
ning på en ny generation bredbandsnät som medger 
betydligt högre kapacitet än dagens. Målsättningen 
till år 2020 är att minst 95 procent av Skånes hushåll 
och arbetsplatser ska kunna ansluta sig till bredband 
med en hastighet på minst 100 Mbit/s. Bredbands-
strategin bidrar till ett Skåne där det är möjligt att 
bo och verka överallt.

I Kristianstad kommun finns optiskt fibernät utbyggt 
till alla tätorter och till ytterligare några småorter 
inom ramen för projektet Bredband för alla i Skåne 
(BAS). Nätet är byggt fram till varje orts telestation, 
vilket ger invånarna tillgång till ADSL-anslutning. 
Inom Kristianstad finns stadsnät med optokabel.

Flygtrafik
Kristianstad flygplats har direktflyg till och från 
Stockholm - Arlanda. Verksamheten är viktig för 
nordöstra Skånes näringsliv som ett alternativ 
till Sturups och Kastrups flygplatser. Flygplatsen 
bedöms som riksintressant av Trafikverket.

Åhus hamn
Åhus hamn är östra Skånes största hamn och av 
regional betydelse som bulk- och containerhamn 
med linjer till Tyskland och England. För import- 
och exportberoende företag i nordöstra Skåne har 
hamnen fått en ökad betydelse. 

Malmö

Lund

Eslöv

Sösdala
TjörnarpHelsingborg

Hässleholm

Tyringe

Perstorp

Klippan

Åstorp

Växjö

Markaryd

Kristianstad

Bromölla
Vinslöv

Sölvesborg

Karlshamn

Vislanda

Diö

Älmhult

Ballingslöv

Önnestad

Fjälkinge

Bjärnum

Vittsjö

Hästveda

Killeberg

Osby

Höör

Planerade hållplatser i projektet Pågatåg Nordost och Tågstopp 
Södra Stambanan

Öresundståg genom Vattenriket
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• En trafikslagsövergripande strategisk plan 
som behandlar trafik, gång och cykelvägar 
och transporter ska tas fram för Kristianstads 
kommun och staden. Planen ska även omfatta 
mellankommunala och regionala stråk.

Fyrstegsprincipen
Vid ställningstaganden till utbyggnad av infrastruk-
tur tillämpas ofta Fyrstegsprincipen som arbetsmo-
dell. Denna innebär att kapacitetsproblem i väg- och 
järnvägsnätet ska åtgärdas enligt följande steg:

1) Kan frågan lösas genom åtgärder som påverkar 
transportbehovet eller val av transportsätt?

2) Kan frågan lösas genom effektivare utnyttjande 
av befintlig infrastruktur eller fordon?

3) Kan frågan lösas genom begränsade ombyggnads-
åtgärder?

4) Måste frågan lösas genom större ombyggnadsåt-
gärder eller nyinvesteringar?

Kommunens ställningstagande

• I utvecklingen av infrastruktur ska kommunen 
tillämpa fyrstegsprincipen.

Trafikverkets och Region Skånes 
planer för väg och järnväg
Trafikverket och Region Skåne upprättar regelbun-
det investeringsplaner för den långsiktiga infra-
strukturutvecklingen. Framtagandet av dessa planer 
är en process där kommunerna har möjlighet att 
yttra sig som remissinstanser. Järnvägar och Euro-
pavägar finansieras via en nationell plan, medan de 
regionala planerna bekostas av Region Skåne och 
kommunen.

Följande nationella och regionala planer och måldo-
kument styr för närvarande utbyggnaderna av stat-
liga vägar och järnvägar:

Trafi kinfrastruktur

Alternativ för framtida 
vägdragning

Alternativ för framtida 
järnvägsdragning Diagona-
len, kan krävas att fler al-
ternativa spårsträckningar 
studeras

Alternativ för framtida ny 
järnvägsdragning mellan 
Kristianstad-Åhus, kan 
krävas att fler alternativa 
spårsträckningar studeras

Planerade stationslägen

Resecentrum vid 
Kristianstad C

Åhus hamn

Farled

Kristianstads flygplats
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E22
Region Skåne anser att en utbyggnad av E22 till 
motorväg mellan Malmö och Kristianstad är en av de 
viktigaste infrastruktursatsningarna för att främja 
sysselsättning och tillväxt i regionen. 

En utbyggnad av samtliga delsträckor till motorvägs-
standard, förutom delen förbi Hörby och Fjälkinge - 
Gualöv, finns med i gällande långsiktiga planer för 
investeringar i transportsystemet. För sträckningen 
Fjälkinge-Gualöv pågår en vägutredning som ska 
leda till ett ställningstagande om framtida sträck-
ning. Etappen finns inte med i den nuvarande natio-
nella trafikplanen.

Kommunens ställningstagande

• E22 mellan Fjälkinge- Gualöv behöver byggas ut 
till motorvägsstandard. Kommunen ska verka 
för att den ska finnas med i den nationella tra-
fikplanen. 

Väg 19
Väg 19 mellan Broby och Ystad är en regionalt viktig 
förbindelse mellan södra Småland, nordöstra Skåne 
och Österlen. Den är ett viktigt pendlingsstråk för 
arbete och utbildning och nyttjas för långväga gods-
transporter till Polen via Ystad. Den trafikförsörjer 
även Kristianstad flygplats. Vägen är på stora delar 
smal med många anslutningar från andra vägar och 
fastigheter. Den är också relativt tätt trafikerad av 
lastbilar och traktorer. Godstrafiken genom Dege-
berga är särskilt problematisk. Förbifart Degeberga 
finns ej med i den regionala transportinfrastruktur-
planen, men blev ett riksintresse november 2011. 
Även passagen genom Färlöv - Vinnö innebär stör-
ningar.

En förnyad vägutredning pågår för en ny vägsträck-
ning väster om befintlig väg 19 mellan Bjärlöv och 
Karpalund.

• Nationell plan 2010-2021, som omfattar järnvägar 
och Europavägar. Trafikverket.

• Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 
2010-2021, som bland annat omfattar kommunala 
och enskilda vägar. Region Skåne.

• Trafikförsörjningsprogram som beslutas av 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten inom  
Region Skåne. Denna baseras bland annat på Tåg-
strategi Skåne 2037.

Förbättrad kapacitet i järnvägsnätet
Enligt Skånetrafikens bedömning i Tågstrategi Skåne 
2037 kommer tågresandet att fortsätta öka kraftigt. 
Omfattande åtgärder i järnvägsnätet krävs både på 
kort och lång sikt för att möta efterfrågan på ökad 
turtäthet och minskade restider.

Kristianstad berörs närmast av trafiken på Skåneba-
nan och Blekinge kustbana. Skånebanan på sträckan 
Kristianstad – Hässleholm är en av Sveriges mest 
trafikerade enkelspårssträckor. I Trafikverkets 
kapacitatsutredning från 2012 har en utbyggnad 
med partiellt dubbelspår föreslagits som åtgärd för 
att öka kapaciteten på sträckan.

Kommunens ställningstagande

• Åtgärder behöver vidtas inom en nära framtid 
för att väsentligt öka kapaciteten på sträckan 
Kristianstad - Hässleholm. 

• På längre sikt behöver sträckan Kristianstad-
Sölvesborg och hela Blekinge Kustbana förbätt-
ras för att möta framtida kapacitetsbehov.  

• I utbyggnadsorter längs järnväg ska kommu-
nen beakta behov av utrymme för kapacitets-
höjande åtgärder som till exempel mötesspår i 
orter längs järnvägen. 

Hållplats i Degeberga
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för en sådan ny järnväg utpekat öster om Nosaby 
och Hammar. Befintligt spår till Åhus genom staden 
och Skånes Viby används bara för godstrafik med få 
turer per dag och är inte lämplig till att byggas om 
för snabb persontågstrafik.

I Tågstrategi 2037 tar Skånetrafiken upp en ny 
järnvägsförbindelse mellan Kristianstad och Åhus 
som ett tänkbart behov på lång sikt, efter år 2030. 
Sträckan finns inte med i den nationella trafikpla-
nen.

Kommunens ställningstagande

• Kommunen anser att en ny järnväg för person 
- och godstrafik mellan Kristianstad och Åhus 
är intressant på längre sikt. Superbusskoncep-
tet ska dock prövas i första hand, se avsnittet 
Kollektivtrafik. 

Väg 118
Väg 118 förbinder Bjärlöv - Kristianstad - Åhus med 
Väg 19 söder om Degeberga. Sträckan mellan Kris-
tianstad och Åhus är en av östra Skånes mest trafi-
kerade med upp till 10.000 fordon/md sommartid. 
På sträckan går också tunga transporter till Åhus 
hamn- och industriverksamhet vilket gör den regio-
nalt viktig. Passagen genom Rinkaby är problematisk 
med besvärande bullernivåer och trafiksäkerhets-
problem. Dåvarande Vägverket påbörjade en utred-
ning av en förbifart 1993 men denna finns inte med i 
den regionala transportinfrastrukturplanen.

Med en ny förbifart på plats i Rinkaby kan möjlig-
heten att stänga Åsumsvägen för tung trafik genom 
Hedentorp/Helgedal övervägas.  

Kommunens ställningstagande

• Med hänsyn till den höga trafikbelastningen 
på Väg 118, sträckan Kristianstad-Åhus, anser 
kommunen att en förbifart behöver byggas 
förbi Rinkaby. Kommunen ska verka för att den 

En förnyad vägutredning pågår även för en ny väg-
sträckning öster om nuvarande väg 19 mellan Karpa-
lund och Trafikplats Härlöv. På kommunens initiativ 
finns en alternativ sträckning där väg 19 ansluter till 
en ny trafikplats på väg 21 vid Isgrannatorp.

Kommunens ställningstagande

• Väg 19 behöver byggas ut så att målstandarden 
100 km/h uppnås på hela sträckan.

• Förbifarter behöver byggas vid Degeberga och 
Färlöv - Vinnö för att undvika besvärande och 
riskfylld genomfartstrafik. Kommunen ska 
verka för att den ska finnas med i den regionala 
transportinfrastrukturplanen. 

Väg 21
Väg 21 mellan Kristianstad-Hässleholm-Helsingborg 
är det viktigaste östvästliga vägstråket genom norra 
Skåne. Vägen har på delar av sträckan dålig fram-
komlighet och säkerhet. Vägsträckningen finns med 
i den regionala transportinfrastrukturplanen.

Kommunens ställningstagande

• Väg 21 behöver byggas ut så att målstandarden 
100 km/h uppnås på hela sträckan Vanneberga 
- Önnestad.

Infrastruktursatsningar på längre sikt

Ny järnväg Kristianstad-Åhus
Möjligheten att bygga en ny järnvägsförbindelse för 
persontågstrafik mellan Kristianstad och Åhus har 
diskuterats under många år. Stråket Åhus-Kristian-
stad är östra Skånes största pendlingsrelation med 
buss samtidigt som stor pendling sker med bil. Med 
Pågatågförbindelser skulle Åhus goda utvecklings-
förutsättningar förbättras ytterligare. 

I Fördjupad översiktsplan för Kristianstads stad, anta-
gen av Kommunfullmäktige 2009, finns ett reservat 

Centralstationen i Kristianstad

Blandade trafikslag
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Gång- och cykeltrafik

Kommunens ställningstagande

• Gång- och cykelvägnät ska utformas trygga, 
trafiksäkra, tillgängliga för personer med funk-
tionsnedsättning, snabba, bekväma, intressanta 
och trivsamma. Ofta går inte alla kvaliteter att 
uppfylla samtidigt. Vid behov ska alternativa 
stråk finnas för olika syften. 

• Tryggheten påverkas av hur överblickbart, 
belyst och befolkat stråket är och hur angräns-
ande områden uppfattas.

• Trafiksäkerheten påverkas främst av hur kors-
ningspunkter utformas. 

• Tillgängligheten för personer med funktions-
nedsättning påverkas av bland annat mark-
beläggning, hantering av nivåskillnader och 
orienterbarhet.

• Snabbhet och bekvämlighet påverkas av genhet, 
framkomlighet och möjligt att hålla hög hastig-
het. Tillräckliga ytor för parkering  ska finnas 
vid målpunkten.

• Stråk genom parker och trevlig stadsmiljö 
har goda förutsättningar att vara intressanta 
och trivsamma medan stråk utmed baksidor 
av bebyggelseområden eller hårt trafikerade 
vägar lätt upplevs som tråkiga och otrivsamma. 

• Generellt gäller att gång- och cykelbana bör 
skiljas åt.

• För förslag till utbyggnad av cykelvägar mellan 
orter se avsnittet Turism och rekreation.

• En trafikslagsövergripande strategisk plan 
som behandlar trafik, gång och cykelvägar 
och transporter ska tas fram för Kristianstads 
kommun och staden. Planen ska även omfatta 
mellankommunala och regionala stråk.

ska finnas med i den regionala transportinfra-
strukturplanen.

Diagonalen
En utbyggnad av en ny genare järnvägsförbindelse 
mellan Kristianstad-Hörby-Lund, den så kallade Dia-
gonalen, skulle ge person- och godstrafik från Nord-
östra Skåne och Blekinge en betydligt genare väg till 
Malmö-Lund samtidigt som Södra Stambanan avlas-
tas. Ett alternativ till en sträckning via Hörby kan 
vara att järnvägen ansluter till Södra Stambanan vid 
Höör.

Kommunens ställningstagande

• Kommunen anser att en ny järnväg för person- 
och godstrafik mellan Kristianstad-Hörby/
Höör-Lund, via f lygplatsen, är intressant på 
längre sikt.

Kollektivtrafik
En fortsatt utveckling och förbättring av busstrafik-
förbindelserna är angelägen. Som ett alternativ till 
spårbunden trafik har Kristianstad och Östra Göinge 
kommuner tillsammans med Skånetrafiken studerat 
sträckan Åhus - Kristianstad - Älmhult för trafike-
ring enligt superbusskonceptet. Superbussar kräver 
hög framkomlighet med relativt få hållplatser och 
har hög komfort enligt principen tänk tåg, kör buss. 

Kommunens ställningstagande

• Regionbusstrafiken ska kontinuerligt utvecklas 
för att på ett effektivt sätt förbinda kommunens 
orter med centralorten Kristianstad, med var-
andra och med andra orter regionalt.  

• Prioriterade kollektivtrafikstråk med så kallad 
superbuss är intressant att utveckla.

Bilfärjan till Ivö

Lastbilstrafik genom Degeberga

Cykelparkering
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Hamn och flygplats

Kommunens ställningstagande 

• Kommunen ska verka för att Kristianstad flyg-
plats även fortsättningsvis kan fylla en viktig 
funktion som regional f lygplats. 

• Kommunen ska verka för att Åhus hamn utveck-
las som regional hamn. En förbättring av järn-
vägskopplingen behöver ske för att överföra 
godstransporter till hamnen från väg till järn-
väg.  

Bredband
Enligt det nationella målet för bredbandsutbyggnad 
ska minst 90 procent av alla hushåll och företag i 
landet ha möjlighet att ansluta sig till bredband med 
en hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020.

För att nå detta mål krävs stora satsningar på 
utbyggt fibernät. Trådlösa tekniker kan få stor bety-
delse för uppkopplingsmöjligheterna på landsbygd 
eller i mindre orter där utbyggnadskostnaderna för 
fiber ända till hemmet blir mycket stora.

På landsbygden är det minst troligt att marknaden 
kommer att göra de investeringar som behövs. Där 
kommer det att bli viktigt att arbeta med ekono-
miska bidrag och samverkan med föreningar och 
byalag för att åstadkomma en utbyggnad. 

Även andra områden, exempelvis villaområden inom 
såväl mindre som större tätorter, kan kräva ett spe-
ciellt fokus eller riktade insatser i brist på investe-
ringar från marknadens sida.

Kommunens ställningstagande

• Kommunen arbetar med att ta fram en kommunal 
bredbandsstrategi. Målsättningen är att minst 95 
procent av kommunens hushåll samt arbetsplatser 
ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med en 
hastighet på minst 100 Mbit/s år 2020.

• En ny bredbandsstrategi ska tas fram. Denna 
ska bland annat behandla hur utbyggnad av 
bredband kan stödjas i de kommundelar där 
marknaden inte kommer att göra de investe-
ringar som behövs. 

Regionbuss ”Pendeln” mellan Kristianstad-Åhus

E22 vid Kristianstad
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NULÄGENULÄGE

Utbudet i olika orter
Kristianstads kommun är stor till ytan och en stor 
andel av befolkningen bor i mindre orter och på 
landsbygden. Detta innebär förhållandevis stora 
kostnader för att erbjuda kommunal service. 

Utöver Kristianstad är det basorterna samt Färlöv 
och Everöd som har det bästa utbudet av skola, 
omsorg, kultur och fritid. 

Dagens utbud har formats utifrån befolkningsun-
derlaget, behovet av geografisk spridning till kom-
munens olika delar och även utifrån hur den tidigare 
kommunindelningen såg ut. Huvudprincipen är att 
utbudet koncentrerats till vissa orter som servar ett 
omland.

Förskola och skola 
Till den kommunala barn- och utbildningsverk-
samheten räknas förskola, grundskola, särskola, 
fritidshem, gymnasieskola och olika typer av vuxen-
utbildning. Den övervägande delen drivs i kommunal 
regi, men det finns också fristående förskolor och 
skolor som drivs med bidrag från kommunen. 

Problem med bristande underlag finns för vissa kom-
munala skolor. Under 2009 och 2010 har skolorna i 
Trolle Ljungby, Träne och Rickarum avvecklats på 
grund av bristande underlag.  

Förskola finns som regel överallt där det finns skola. 
Några orter har bara förskola. Fritidshem finns där 
skola finns.

Kommunen har en stor organisation för skolskjuts 
eftersom en stor andel av befolkningen bor i mindre 
orter och på landsbygden.

Vård och omsorg
Vårdcentraler som finansieras av Region Skånes 
finns, förutom inom Kristianstad stad, även i Åhus, 
Tollarp och Degeberga. 

Kommunens omsorgsverksamhet omfattar vård och 
omsorg om äldre och personer med funktionsned-
sättning. De stödinsatser som kommunen erbjuder 
äldre bygger på att man ska kunna bo kvar hemma 
även om man behöver mycket hjälp. 

Omsorgsverksamheten erbjuder också mötesplatser 
för äldre och personer med funktionsnedsättning, 
tidigare kallade områdescentraler, där möjlighet 
finns att äta och delta i gemensamma aktiviteter. 
Mötesplatserna finns i basorterna och i ytterligare 
några av de största orterna. 

Plats på vård- och omsorgsboende beviljas endast 
om man har ett omfattande behov av vård, omsorg, 
trygghet och service. Flertalet äldre väljer att flytta 
till ett vård- och omsorgsboende nära sin hemort 
och sitt sociala kontaktnät, men många som flyttar 
längre bort, ofta till en ort där barn eller andra nära 
släktingar bor. 

SKOLA, OMSORG, KULTUR OCH FRITIDSKOLA, OMSORG, KULTUR OCH FRITID

Degeberga skola.

Detta kapitel behandlar kommunens utbud av  
skola, omsorg, kultur och fritid. Till kultur- och 
fritidsutbudet räknas här även offentliga mil-
jöer i form av torg, grönområden och lekplatser. 
Tätortsnära strövområden behandlas i avsnittet 
Turism och rekreation.
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Yngre personer med funktionsnedsättning kan 
beviljas plats i gruppbostad eller i egen bostad med 
särskild service.

Trygghetsbostäder är en ny boendeform för perso-
ner över 70 år som inte behöver så mycket hjälp, men 
som vill bo tillsammans med andra i samma situa-
tion och där det finns ett visst utbud av service och 
aktiviteter. Tillräckligt underlag för trygghetsbostä-
der kan väntas finnas inom Kristianstad stad och i 
basorterna. 

Kultur och fritid
Kommunens kultur- och fritidsverksamhet består av 
en mängd olika aktiviteter, exempelvis: 

• Stadsbiblioteket med filialer i basorterna samt 
Everöd, Färlöv, Linderöd och Äsphult.

• Evenemang under året, till exempel Kristianstads 
bokfestival, konserter, föreläsningar, utomhus-
konserter på Tivoliscenen.

• Kulturhuset Barbacka, Kristianstads Teater, 
Konsthallen och Konserthuset.

• Fritidsgårdar i basorterna och i Kristianstad.

• Idrottshallar i anslutning till skolor, allt ifrån små 
skolgymnastiksalar till större skolidrottshallar.

• Kommunala idrottsplatser.

• Badplatser vid insjö och kust.

• Motions- och hälsospår, varav en del sköts av för-
eningar.

• Tivolibadet, ishall och arena i Kristianstad.

• Åtta tempererade friluftsbad jämnt geografiskt 
fördelade i kommunen. Fem drivs i kommunal regi 
och tre drivs av i föreningar.

• Båtplatser i Åhus hamn.

I kommunen finns ett stort antal föreningar vars ide-
ella arbete är avgörande för det utbud av kultur- och 
fritidsverksamheter som finns att ta del av. I många 
fall samverkar också kommunens förvaltningar och 
ideella föreningar om drift och evenemang. 

Torg, parker och grönområden

Offentliga miljöer
Kommunen har även huvudansvaret för att det finns 
offentliga platser i form av parker, grönområden, 
gator och torg. Offentliga mötesplatser är en arena 
för samhällsdebatt och kultur- och fritidsaktivite-
ter. Ytor för fysisk aktivitet, lek, spel och idrott är en 
viktig del av den offentliga gröna miljön. 

Välfungerande offentliga mötesplatser behövs för att 
människor ska kunna mötas spontant och på jämlika 
villkor. Detta skapar i sin tur förutsättningar för  
delaktighet, socialt engagemang och förståelse för 
andra människor. 

Grönskans positiva hälsoeffekter
Samstämmig forskning visar att grönska som träd-
planteringar, parker och naturområden ger god 
effekt på återhämtning av stress och förbättring av 
koncentrationsnivån. Den som har goda rekreations-
möjligheter nära bostaden är också mer benägen att 
röra på sig och motionera. 

Pågående forskning visar att människor som bor 
mindre än 50 meter från grönområden besöker dem i 
genomsnitt tre till fyra gånger i veckan. Har man mer 
än 300 meter från bostaden till grönområde minskar 
användningen av området i hög utsträckning. Enligt 
Boverkets planeringsunderlag Bostadsnära natur 
från 2007 bör bostadnära natur finnas inom 300 
meter från bostaden. 
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FRAMTIDA UTVECKLINGFRAMTIDA UTVECKLING

Utbudet i basorter och övriga orter

Kommunens ställningstagande

• Kommunens basorter ska vara de orter utanför 
Kristianstad stad som erbjuder det bredaste 
utbudet av skola, omsorg, kultur och fritid. 

• Övriga orter kan ha ett mer eller mindre utbyggt 
utbud beroende på befolkningsunderlag och 
avstånd till närmaste basort eller Kristianstad 
stad. 

Förskola och skola
Utanför Kristianstad stad kan ny mark eventuellt 
behöva tas i anspråk för skola i Åhus. I övriga basor-
ter bedöms utbyggnadsbehovet för skola kunna till-
godoses genom tillbyggnader av befintliga lokaler.  

Utbyggnad av nya förskolor kan framför allt behövas 
i Åhus, Önnestad, Fjälkinge och Tollarp. 

Kommunens ställningstagande

• Skola och förskola ska lokaliseras bostadsnära 
och så att goda förutsättningar skapas för en 
trygg skolväg till fots eller med cykel. 

• Skola och förskola bör om möjligt lokaliseras 
inom gångavstånd till naturmark, så att denna 
kan användas enkelt i undervisning och aktivi-
teter. 

Vård och omsorg
Behovet av vård- och omsorgsboende väntas öka 
kraftigt efter 2020. Utbyggnader kan även visa 
sig behövas inom den närmaste 10-årsperioden. 
Utbyggnaderna planeras i första hand lokaliseras 
till Kristianstad och Åhus eftersom dessa orter har 
minst antal platser i vård- och omsorgsboende i för-
hållande till folkmängd.

Behov finns av nya gruppbostäder för yngre perso-
ner inom Kristianstads stad. På längre sikt kan fler 
utbyggnader behövas i andra delar av kommunen. 

Kommunens ställningstagande

• Vård- och omsorgsboenden ska lokaliseras med 
god kollektivtrafikförsörjning men behöver 
inte ligga centralt. 

• Kommunen ska verka för att så kallade trygg-
hetsbostäder för äldre tillkommer i Kristian-
stad och i basorterna.

• Trygghetsbostäder bör lokaliseras nära ser-
vice, kollektivtrafik och mötesplatser för äldre.

Bostadsnära grönstruktur

Kommunens ställningstagande

• Tillgång till så kallad bostadsnära natur bör 
finnas inom 300 meter från bostaden. Området 
ska vara en plats som lämpar sig för fysisk akti-
vitet, lek, avkoppling, spontana möten och sam-
varo och kan vara till exempel en bostadsgård, 
planlagd parkmark eller tätortsnära skog eller 
öppen mark. Området ska uppfylla tillräcklig 
kvalitet och tillgänglighet för de olika åldrar 
och befolkningsgrupper som ska använda det.

• Större sammanhängande grönstruktur för pro-
menader eller annan motion bör finnas inom 
500 meter från bostaden. Hit kan räknas både 
planlagd park- och naturmark och tätortsnära 
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skog eller öppen mark som uppfyller tillräcklig 
kvalitet och tillgänglighet.  

• I det öppna jordbrukslandskapet bör gränsom-
rådet mellan bostadsbebyggelse och odlad mark 
nyttjas som skyddszoner mot vind, gödselsprid-
ning och användning av bekämpningsmedel. 
Området ska ha skyddande träd- och buskvege-
tation och möjlighet till promenadstigar. 

Mötesplatser på ortsnivå

Kommunens ställningstagande

• I basorterna ska det finnas minst en så kallad 
tätortspark. Tätortsparken är en mötesplats 
för invånarna i basorten med omland och ska 
rymma möjligheter till aktiviteter för alla 
åldrar. Den ska vara tillgänglig för alla och gå 
att nå på ett trafiksäkert sätt till fots eller med 
cykel. Övriga parker klassas som lokalparker.

• I basorterna ska det finnas minst en offentlig 
mötesplats som främjar möten mellan männis-
kor av alla kategorier och som kan användas för 
framträdanden och kultur- och fritidsaktivite-
ter. Tätortsparken kan få rollen som en sådan 
offentlig mötesplats. Platsen ska ha en utform-
ning som är representativ för orten och som 
bidrar till en positiv identitet.

• För övriga tätorter bedöms behoven av tät-
ortspark och annan offentlig mötesplats från 
fall till fall. Kristianstads stadsdelar behandlas 
i Fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad.

Lekplatser

Kommunens ställningstagande

• I basorterna ska det finnas minst en så kallad 
områdeslekplats som med fördel samordnas 
med tätortsparken. Områdeslekplatsen ska 
rymma både lugna och aktiva lekar för barn 
mellan 0-15 år. Antalet områdeslekplatser 
avgörs med hänsyn till bland annat ortens stor-
lek och barriärer i form av större vägar eller 
liknande. Resterande lekplatser klassas som 
närlekplatser.

• I basorterna ska det finnas en områdeslekplats 
som är anpassad för barn med funktionshinder. 

• För övriga tätorter bedöms behoven av lekplat-
ser från fall till fall. Kristianstads stadsdelar 
behandlas i Fördjupad översiktsplan för Kristi-
anstads stad.


