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Följande examensarbete på 30 högskolepoäng är det sista och avslutande studie-
momentet på programmet för Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola. 
Utbildningen leder till en teknologie magisterexamen i Fysisk planering. Handledare 
har varit Gunnar Nyström, Universitetslektor samt Thomas Hellquist, Gästprofessor, 
båda på institutionen för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola. Jag vill tacka 
Kristianstad kommun som bistått kartmaterial och information.

Läsformalia: Fotografierna är tagna av undertecknad och alla kartor är orienterade 
mot norr, såvida inget annat anges. Reservation mot sak- och tryckfel.

Helén Karlsson 
Kristianstad, Mars 2008

Examensarbetet presenterar ett förslag till stadsomvandling på Långebro, som är 
ett centralt beläget verksamhetsområde sydost om Kristianstad centrum. Föreslaget 
ska fungera som underlag och inspirationskälla för att visa hur området kan 
nyexploateras såvida de stora och störande anläggningarna i området flyttas ut till 
stadens periferi, där de en gång förlades. Nu har staden växt och området har god 
potential att integrerads med Kristianstads centrum.

Målet för det nedgångna och lågexploaterade verksamhetsområdet har varit 
att skapa en måttfull, vacker och attraktiv funktionsblandad stadsdel med 
mark för bostäder, arbetsplatser, handel och rekreation. Områdets närhet till 
Kristianstads centrum har gjort att innerstadens utformning av kvarter, parker, torg 
och rumsbildningar har varit förebild för den nya stadsdelen. Planförslagets har 
däremot vägt upp centrumets nackdelar med för få grönytor och för få varierande 
bostadsalternativ. 

Resultatet blev ett planförslag innehållande ca 2.500 bostäder med varierande 
husutformning, två nya boulevarder dit mer kommers med liv och rörelse förläggs, 
kajpromenad längs med Helge å för att öka vattenkontakten, ett torg, flera parker 
samt ett ”park and ride” tåg. Det sistnämnda för att överbygga trafikproblematiken 
i området och den övriga staden.

Det slutliga planförslaget har föregåtts av ett grundligt inventeringsarbete, där 
planeringsförutsättningarna har klarlagts såsom infrastruktur, mark och vatten, 
natur och landskap samt stadens översiktsplan och framtidsvisioner. Vidare har 
fyra liknande centrumnära verksamhetsområden som stadsomvandlats eller är 
planeringsfasen presenterats för att få inblick och inspiration till hur andra områden, 
likt Långebro, har planerats.  Utifrån detta har planförslaget utvecklats för att ta vara 
på områdets kvalitéer och avhjälpa områdets existerande brister.

Nyckelord: Stadsomvandling, stadsförnyelse. 
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Kristianstad kommun ligger i Skånes nordöstra del. Kommunen har ca 77.000 invånare 
varav ca 30.000 av dessa bor i Kristianstad. Kommunen är till ytan Skånes största med 
en areal på 1.346,2 km². Den största turistströmningen i kommunen står Åhus för, 
som är kommunens näst största tätort. Här lockar bland annat Hanöbuktens långa 
sandstrand.

Kristianstad byggdes som en fästningsstad på 1600-talet av danskarna. Stadens 
uppfördes i ett träsklandskap för att minimera risken att bli attackerade av de fientliga 
svenskarna. Detta har medfört att staden ständigt kantats av översvämningsproblem. 
I Kristianstad återfinns Sveriges lägsta punkt på 2,41 meter under havet.

Kristianstad kommun tillhör Öresundsregionen, vilket är den snabbast expanderande 
regionen i norra Europa. Genom goda kommunikationer nås Köpenhamn med tåg 
på två timmar och andra städer såsom Helsingborg och Karlskrona på mindre än 
100 minuter.

Näringslivet i kommunen omfattas till största delen av jordbruk, då marken är mycket 
bördig, men också av livsmedelsindustri och kommunen marknadsför sig som 
”Sveriges livsmedelscentrum”. Från Kristianstads kommun kommer varumärken som 
Absolut, Blå Band, Bob, Felix, Kronfågel, Scan, Skånemejerier, Åhus glass och Önos.

Staden har en högskola och ett centralt beläget och internationellt uppmärksammat 
våtmarksområde med ett rikt djur- och växtliv.
 

BAKGRUND

Kristianstad 56° 02´N, 14° 11´ Ö
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Kristianstads siluett med den genomrinnande Helge å i förgrunden. 

Växjö

Kalmar

Helsingborg

Köpenhamn

Karlskrona
Kristianstad
Åhus

Malmö

BAKGRUND

Kristianstads centrum. Staden fungerar som handelsplats för nordöstra Skåne. 

Illustration: Helén Karlsson



Kristianstad 56° 02´N, 14° 11´ Ö

Kristianstad liksom Öresundsregionen växer, vilket ställer krav på att upprätta mark 
för nya bostäder och verksamheter. Kristianstad kommun har en uttalad vision om 
att förtäta staden och bygga bostäder i attraktiva lägen nära centrum och naturen. 
Detta samtidigt som de vill utveckla handelsområdena och skapa ny tomtmark för 
olika typer av företag.  

För närvarande upptar bland annat två stora slakterier ett större verksamhetsområde 
i direkt anslutning till sydvästra stadskärnan, vilka bidrar med olägenheter såsom lukt, 
buller och stor andel tung trafik. Denna areal har stor potential att bli en vacker och 
attraktiv stadsdel genom att integrera bostäder, och möjligen viss del verksamheter, 
handel och kontor, till några av dagens verksamheter. De större och de störande 
verksamheterna har möjlighet att utlokaliseras till ny tomtmark i stadens periferi. Detta 
område har förutom närheten till centrum även direktanslutning till Kristianstads 
vattenrike och Helge å samt till det planerade rekreationsområdet på Härlövs ängar. 
Infrastrukturen såsom gång-, cykel-, bil- och motorväg som idag finns som en naturlig 
del till verksamhetsområdet kan återanvändas vid en nyexploatering. Stadsdelen 
kan komma att bidra med att länka samman närområdena och skapa en mer 
integrerad stadsbild. Detta skapar en bättre tillgänglighet med större social kontroll 
och trygghet till följd, inte bara för det nya potentiella stadsdelen utan också för 
grannområdena. Området blir dessutom kompakt och bilsnålt med korta avstånd 
mellan målpunkterna vilket främjar gång- och cykeltrafikanterna. Sammantaget 
kan området förändras så att Kristianstads kommuns intentioner om en tätare stad 
med nya centrumnära bostäder i anslutning till naturen uppfylls. 
Området har dock en rad problem. Här finns hårt belastade vägar med stor trafik-
tillströmning, dels genom området och dels till de större verksamheterna. Området 
har överlag brist på trivsel då många hus är i sämre skick och utemiljöerna är 
eftersatta. Området karaktäriseras av stora gaturum och splittrad utformning. 
Grönstrukturen är delvis eftersatt/obefintlig. Problematiken ligger även i att marken 
troligtvis är starkt påverkad av gifter och utsläpp och marksanering kan därför 
behöva utföras innan ny bebyggelse uppförs. Att överbygga problematiken med 
de dåliga grundläggningsförhållanden liksom översvämningsproblemen är också 
en förutsättning för att kunna utveckla området. 

Jag ämnar ge ett förslag till stadsomvandling av verksamhetsområdet sydväst om 
Kristianstad centrum. Syftet är att skapa en vacker och attraktiv stadsdel genom att 
integrera bostäder, och möjligen viss del verksamheter, handel och kontor, till några 
av dagens verksamheter och handel. Förslaget ska fungera som underlag och 
inspirationskälla till Kristianstad kommun för att visa hur området kring slakterierna 
kan nyexploateras under förutsättning att områdets störande verksamheter flyttar 
ut till stadens periferi.

MÖJLIGHETER OCH PROBLEMFORMULERING

SYFTE

METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
För att arbetet ska mynna ut i ett fullgott planförslag skall en grundlig inventering 
genomföras och planeringsförutsättningarna utredas. Avsikten är även att göra en 
kort historisk tillbakablick över stadsdelens framväxt för att förstå dagens utformning. 
Några liknande svenska exempel på centrumnära verksamhetsområden som stads-
omvandlats alternativt är i planeringsfasen ska presenteras. Det bör också utredas 
vilken typ av kvartersmark som efterfrågas i kommunen. Dessa referensstudier, liksom 
de tidigare utredningarna som grund, ska resultera i ett slutligt planförslag som 
kommer att beskrivas ingående. 

 Illustration: Helén Karlsson
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Planområdet utgör en del av ett verksamhetsområde beläget sydväst om Kristianstads 
centrala delar, det så kallade Långebro området. Planområdet omfattar cirka 45 
hektar och avgränsas i norr av Kristianstads vattenrike, av Helge å i öster och av 
verksamheterna och bostadsbebyggelsen på Vilan, Odal och Hedentorp i sydväst. I 
planområdets norra del finns mindre industriverksamheter, handel och kontor med få 
inslag av bostäder och områdets södra del upptas till största delen av två slakterier, 
Scan och Kronfågel AB. Slakterierna är Kristianstads två största livsmedelsföretag 
och har 950 respektive 400 anställda.

PLANOMRÅDET

       Scan        Kronfågel AB

      Bron över Helge å,
liksom planområdet, heter 
Långebro.

Kristianstad centrum

Planområdet, Långebro Slakterierna

Övrig bebyggelse inom planområdet

Vä

Öllsjö

Hammar

Näsby Kulltorp

Egna hem

Söder

Åsumtorp

Ängamöllan

Österäng

Östermalm

Härlöv

Hedentorp
Helgedal

Charlottesborg

Härlöv
Vilan

Långebro

Hammarsjön

Helge å

Odal

Helgedal

Hedentorp

Härlövs ängar

Kristianstad 
vattenrike

Centrum

1 2

3

1 2

3

Söder

Norr

Hammarsjön

Kristianstad 
vattenrike

Härlövs ängar

Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun.
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 Flygbild över delar av planområdet. Foto:  Patrik Olofsson/N © Biosfärskontoret Kristianstad Vattenrike
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Kristianstad grundlades år 1614 av den danske kungen Christian IV på dåvarande 
dansk mark (Lund red. 2005 s.32-33). Staden namngavs efter kungen själv till Chris-
tianstad och byggdes som en fästningsstad i våtmarkerna kring Helge å för att 
den skulle vara oåtkomlig för svenskarna att erövra. Stadsplanen planerades efter 
renässansens stadsbyggnadsideal med raka gator och rätvinkliga kvarter, främst 
för att underlätta förflyttningarna mellan de olika vallstationerna vid en eventu-
ell attack. Stadens placering i vattnet för tankarna till Holland och det var också 
härifrån Christian IV fick sina starkaste impulser till stads- och fästningsbyggande 
(Ragnarsson red. 2001 s.11). Planen innehöll mark för kyrka, rådhus, sjukhus och 
bostäder liksom för två torg (Fristöm 2006 s.1). Vid Stora torg samlades de officiella 
byggnaderna medan  Lilla torg var mer kommersiellt inriktad. För att reglera vat-
tenståndet innanför murarna byggdes även en kanal tvärs genom staden (Rag-
narsson red. 2001 s.12). 

Vid stadens grundläggning behövde marken dräneras, nytt utlopp till havet grävas 
och marknivån höjas med utfyllnadsmassor (Lund red. 2005 s.24-28). En angörings-
punkt till mer fast mark skapades genom en 471 meter lång bro över Helge å och 
sankmarkerna, vilket blev inkörsporten till staden (Kristianstad kommun, Kristianstads 
gator, vägar, broar, parkering och trafik 2007). Den så kallade Långebro hade sitt 
västra fäste vid dagens Bomgata och slutade ungefär där bron landar idag (se 
karta på sidan 14). Numera är bron knappt 100 meter lång. 

HISTORISK TILLBAKABLICK

 Långebro idag, år 2007.

 Äldre bild på Långebro. Bild: Regionsmuseet.
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 Illustration över hur Kristianstad troligtvis såg ut under början av 1600-talet. Illustration: Helén Karlsson efter idé från boken Vikingahär till Pansarbrigad av Jörgen Lund red. (2005)



Christianstad
 Illustration över hur Kristianstad troligtvis såg ut under början av 1600-talet. Illustration: Helén Karlsson efter idé från boken Vikingahär till Pansarbrigad av Jörgen Lund red. (2005)

Planområdets första bebyggelse uppkom genom att kungen, vid stadens 
grundläggning, tillät två bebyggelseområden utanför vallarna, varav ena var vid 
västra Långebrofästet (Lund red. 2005 s.26). Se bilden ner till vänster.
Under mitten av 1800-talet upphörde fästningen sin funktion och staden kunde växa 
utanför den trånga fästningsrektangeln (Mårtensson red. 2000 s.31-44). Bastionerna 
och kanalerna fylldes igen och ersattes av trädkantade boulevarder enligt mönster 
från Paris. Industrialismen på slutet av 1800-talet kännetecknades av en snabb 
utbyggnad av näringslivet som gjorde att Kristianstads mark alltmer användes till 
industrier och arbetarbostäder samtidigt som järnvägen anlades.
Området har vidare under århundradena fyllts ut för att göra marken användbar 
till bland annat jordbruksmark, vägar och mindre bostadsbebyggelse (Fristöm 
2000 s.198). Mer omfattande bebyggelse såsom industri- och serviceverksamhet 
uppstod först kring sekelskiftet vid Långebro samt vid Vilans municipalsamhälle 
i väster (Mårtensson red. 2000 s.54, 172). Några av industrierna som uppkom var 
dagens befintliga Scanslakteriet som etablerades år 1917 och Hanséns verkstäder 
som öppnades år 1929. Under 1940-talet växte området starkt vilket bidrog till att 
Vilan och Långebro växte samma, liksom att området starkare blev associerat med 
stadens centrum. Vid denna förening bestod Vilan och Långebrogatan av delvis 
svårt förslummad bostads- och industribebyggelse med oordnad struktur, som delvis 
karaktäriserar området än i dag.

Kristianstad har efter 1900-talets mitt förändrats och expanderat enligt de tidstypiska 
stadsplansidealen. Citysaneringarna under 1960-talet förändrade Kristianstad 
och gjorde bland annat att dagens kvarvarande Domusaffär kunde etableras 
i centrumkärnan. Lyckligtvis sanerades bara mindre delar och stadens rätvinkliga 
uppbyggnad återstår i generella drag än i dag.
Bebyggelseexpansionen under 1900-talets andra hälft ökade främst genom 
miljonprogrammet, som kort innebar att en miljon lägenheter i Sverige skulle byggas 
från år 1965 och tio år framöver för att få bukt på flera decenniers bostadsbrist. 
Expansionen skedde också genom förmånliga lånevillkor på 1970- och 1980-
talen som skapade stora villaområden (Ragnarsson red. 2001 s.19). Den enorma 
utbredningen hade inte kunnat skett utan bilismens intåg, som innebar stor rörlighet 
och möjlighet att fritt välja bostad i förhållande till service och arbete. (Kristianstad 
kommun, Arvet från Christian IV 2000). Storskaligheten gjorde även att allt större 
köpcentra och stormarknader liksom större och färre industrier och kontor kunde 
byggas i Kristianstad. Illustrationen nedan till höger visar hur Kristianstad växt under 
125 år. Markytan har de senaste 50 åren fördubblats trots att invånarantalet inte 
ökat nämnvärt (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! 2007 s.2-3). Sammantaget 
har ändå Kristianstads utbyggnadsmöjligheter varit relativt begränsade genom 
århundradena, dels på grund av bastionvallarna, de flacka våtmarksmiljöerna och 
den omgivande bördiga jordbruksmarken.

Centrum

            1955                           1975                          2000 
            1875                           1900                          1930

Karta över Långebro området med omnejd från år 1928. Bild: Stadsbyggnads-
kontoret, Kristianstad kommun, Bildarkiv.

Kristianstads utveckling under 125 år. Bild: Helén Karlsson efter idé från boken 
Byggnadsnämnden 125 år, Kristianstad kommun. (2000)



Planområdets mark används främst av olika typer av verksamhets- och industri-
byggnader i en eller ett par våningar. Bebyggelsen är gles med stort antal öppna 
parkeringsytor och uppställningsplatser mellan husen.
Verksamheterna i planområdets norra respektive södra del skiljer sig något åt. Norra 
delen innehåller fler mindre utrymmeskrävande företag medan det i södra delen 
finns större och färre antal verksamheter. Gemensamt för den de båda delarna 
är att företagen som erfordrar besökare har entréer orienterade mot de två 
stora stråken, Långebrogatan och Allégatan. På kartan nedan markeras de olika 
verksamhetstyperna.

Södra delen upptas till största delen av de två slakterierna, Scan  10 samt Kronfågel 
AB. Andra stora verksamheter i området är Hanséns verkstäder AB   9,  Kranexpressen 
och ColdSped. Längs Långebrogatans södra sida finns ett fåtal mer kundrelaterade 
verksamheter såsom hälsocentral, bilhandlare, bildelsaffär och i Långebros gamla 
järnvägstation finns Arco Interiör som tillhandahåller inredningstjänster åt företag. 
Byggnaderna har övervägande plåt-, puts-, eller tegelfasader med platta tak. 
Byggnadshöjden varierar mellan en till fyra våningar och flertalet av hallarna har 
högt till tak. Ut mot motorvägen har Scan och Kronfågel AB skyltläge medan Scans 
byggnader från Långebrogatan är tillbakadragna och skyms av trädplanteringar.

MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE
Flertalet av fasaderna i området är eftersatta och många av byggnaderna ger 
intrycket av att de var tillfälliga konstruktioner redan vid tiden för uppförandet 
som råkat stått kvar. De är uppenbart att funktionen snarare än estetiken har styrt 
utformningen av byggnaderna. Husen har uppförts utan anpassning till någon 
omgivande bebyggelse då området tidigare låg i periferin. Nu har staden växt 
och området ligger idag i anslutning till stadens centrala delar. Jag bedömer att 
planområdet södra del inte innehåller några bevarandevärda byggnader och ingen 
byggnad bedöms heller kunna återanvändas till bostäder, kontor eller liknande vid 
en nyexploatering av området. De störande verksamheterna i området bör heller 
inte tillåtas på så centralt belägen mark.

Norra delen innehåller ett flertal mindre industriverksamheter som låssmed, el-
service och glasmästare men också ett fåtal bostadslägenheter i ett större 
sammanhängande hus 5. Mot Långebrogatan inhyser flerbostadshuset ett fåtal 
verksamheter i bottenvåningen såsom pizzeria, kiosk, blomsterhandel och bank och 
kan sägas fungerar som ett mindre närcentra  4. Utmed Långebro- och Allégatan 
finns flera andra starkt kundrelaterade företag såsom en större livsmedelshandel, 
cykel- och lampbutik. På senare år har även några hamburgerkedjor etablerats, 
vilka markeras ”restauranger” på kartan nere till vänster. Flertalet av byggnaderna 

Långebrogatan

Allégatan

Bostäder
Skola
Vård
Kyrka

Offentlig byggnad
Restaurang
Sällanköp
Livsmedel

Bilknuten verksamhet
Mack
Kontor
Övrig verksamhet

Markanvändningen inom planområdet och med omnejd. Bild: Helén Karlsson, utarbetad 
efter kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun.  Motsvarande bild i ortofoto. Bild: Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun.
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i området inrymmer mer än en verksamhet, exempel på detta är de fem liknade 
byggnaderna i nordväst som innehåller sammanlagt 11 olika verksamheter 2. Ett 
annat exempel är Handelshuset Kronan  7  som inrymmer bland annat markis-och 
persiennförsäljning, golfbutik samt fotvårds- och massageverksamhet. Mitt i områdets 
norra del finns Kristianstads renhållning som upptar den största ytan och mittemot 
nyttjas marken till containeruppställning. Hela norra planområdets byggnader har 
splittrat karaktär och skiftade fasadutseende. Några av husen är relativt nya som 
livsmedelsbutiken, hamburgerkedjorna och en begravningsbyrå  3  medan andra 
är mycket äldre hus. Några av de äldre husen är i sämre skick och beroende av 
yttre och troligtvis också inre renovering  6. Inte något hus i planområdets norra 
del bedömer jag som bevarandevärt eller återanvändningsbart. Däremot anser jag 
att de icke störande verksamheterna ska tillåtas vara kvar vid en nyexploatering 
av området, för att skapa en mer varierad och mångfunktionell stadsdel. Även de 
nämnda nyligen uppförda husen bör på kortare sikt finnas kvar såvida en etappvis 
nyexploatering föreslås. 

Inom hela planområdet finns det ingen kulturskyddad bebyggelse, liksom kända 
fornlämningar (Länsstyrelsen Skåne län).
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       Närcenter4        Flerbostadshus-främst för studenter.5

       Industrihotell2        Begravningsbyrå3        Nergångna hus6        Affärshuset Kronan7         Eftersatta hus8

       Hanséns verkstäder9        Scan10

Utdrag av nuvarande bebyggelse inom planområdet. Bild: Helén Karlsson, utarbetad 
efter kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun.

 Motsvarande bild i ortofoto. Bild: Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun.
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OMGIVANDE BEBYGGELSE
Omgivande bebyggelse finns öster, väster och söder om planområdet. Öster 
om Helge å finns utpräglad centrumbebyggelse. Väster om planområdet finns 
Vilan- och Härlövs industriområde med inslag av extern handel som stormarknad, 
bygghandel, elektronikaffär samt kontor. Vilan har tidigare varit ett renodlat 
industriområde men andelen tillverkande industrier har minskat och antalet service- 
och handelsverksamheter har ökat (Ragnarsson red. 2001 s. 28). I enlighet med 
kommunens program för kommande fördjupad översiktsplan för Kristianstad från 2006 
tillåts inga handelsverksamheter i området som kan konkurrera med innerstadens 
utbud av affärer. 

Andra angränsade områden i väster är Charlottesborg-, Odal-, och Vilans 
bostadsområde. Dessa domineras av flerbostadshus, småhus och mindre radhus som 
flertalet uppfördes under 1970-, 80-, och tidigt 90-tal (Mårtensson red. 2000 s.62-64). 
Bebyggelsen på Vilan och Odal har utemot Långebrogatan en högre och tätare 
skyddande husrad med lägre hus i kvarter bakom. För övrigt finns här även några 
äldre villor från 1940-talet. Charlottenborg är ett klassiskt miljonprogramområde 
och tillskillnad från Odal och Vilan är bebyggelsen tillbakadragen från gatan. 
Bebyggelsen är inklämd mellan Härlövs industriområde och motorvägen och närhet 
till grön- och rekreationsområde saknas i området och i omnejden.

I nära anslutning till planområdet finns bostadsområdena Hedentorp och Helgedal 
som består av villahus som uppfördes i ett jämt flöde under 1950-, 60- och 70-talen 
samt Hedentorps industriområde. I det långsmala området finns liknade storskaliga 
verksamheter som i planområdets södra del. 

Inom planområdet finns ingen skola, barn- eller äldreomsorg representerat med 
undantag från en privat hälsocentral, som har nämnts tidigare. Skola och annan 
kommunal service finns däremot i närområdet. Vårdcentral, äldreomsorg och förskola 
finns i Charlottesborg och en högstadieskola i Härlöv. Kristianstads gymnasieskolor är 
främst lokaliserade i centrum.

Hedentorp, Helgedal Hedentorps industiområde

Centrum

Vilan, OdalCharlottesborg

Vilan industriområdeHärlöv

Omgivande bebyggelse.  Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter kartmaterial från 
Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun.
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Helge åKristianstad vattenrike
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Centrum

Omgivande bebyggelse.  Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter kartmaterial från 
Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun.

BILTRAFIK
Planområdets ”pulsåder” i öst-västlig riktning är Långebrogatan, som än i dag har 
samma sträckning som vid stadens grundläggning, frånsett att den nu är lite rakare 
(Fristöm 2000 s.198). Trafikanter från väster använder denna väg för att nå stadens 
centrala delar, såvida inte E22 används. Vägen försörjer även områdena Härlöv, 
Charlottesborg, Vilan, Odal och Långebro. Allégatan, som passerar planområdet 
i nord- sydlig riktning, är planområdets näst största väg avseende trafikmängd. 
Allégatan har en viktig funktion i det övergripande bilnätet då den är en av få 
anslutningar från E22 till centrum. Allégatan förbinds med Härlövsängaleden och 
Åsumvägen. Härlövsängaleden invigdes 1982 och genom denna nås Näsby 
numera direkt ifrån Vilan området (Mårtensson red. 2000 s. 342). Åsumvägen 
används för trafikanter som kommer söderifrån som ska till planområdet och 
centrum. Hedentopsvägen används främst av de verksamma inom Hedentorps 
industriområde. Vägen har däremot en praktiskt och gen sträckning då stadens 
centrala delar kan nås från söder utan att behöva passera varken Allégatan eller 
Långebrogatan. 

INFRASTRUKTUR

Vä

Öllsjö

Näsby

Åsumtorp

Härlöv

Hedentorp

Helgedal

       Långebrogatan

       E22

       Härlövsängaleden

       Hedentorpsvägen

Långebrogatan

Härlövsängaled
Hedentorpsvägen
Åsumvägen

Övriga vägar/gator

Allégatan

RV21 resp E22

Järnväg

Berörda vägavsnitt som påverkar planområdets trafik. Bild: Helén Karlsson, utarbetad 
efter kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun.
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I södra delen av planområdet är vägnätet grovmaskigt med breda gator. 
Området upptas till största delen av anläggningar samt parkeringsplatser intill 
Långebrogatan. Personbilar är sällan förekommande då det mestadels är lastbilar 
och mindre servicebilar som besöker de stora verksamheterna. 
I  norra delen av planområdet finns det däremot större andel personbilar, då  
området utgörs av handel, kontor, bostäder, restauranger och mindre verksamheter. 
Norra delens vägnät är något finmaskigare men karaktäriseras även av breda gator 
och stora gaturum. Det finns flera in- och utfarter på Långebrogatan och Allégatan 
och för att undvika kollisioner är majoriteten av dessa trafikreglerade. Båda gatorna 
har mestadels höger- och västersvängfält och på Långebrogatan finns desstom 
tvåfilig väg i vardera riktning fram till Bromsaregatan i öster. Långbroöverfarten blir 
därmed ofta en flaskhals ur trafikflödesynpunkt när trafiken hopar sig. 
På de två nämnda vägarnas mittgren finns trädplantering samt blomkrukor under 
sommarhalvåret. Detta förhöjer känslan av att man vistas i en stadsmiljö och inte på 
en ordinär trafikled.

Där Långebrogatan och Allégatan möts finns områdets största trafikreglerade 
korsning, som enligt min mening på sikt bör bli cirkulationsplats då en sådan har 
många fördelar. Detta skulle medföra en ökning av kapaciteten och en jämn och 
smidig avveckling av trafiken skulle åstadkommas. Dessutom skulle vänstersvängar 
underlättas, korsningspunkterna minskas och slutligen hastigheten minskas i flertalet 
konfliktpunker (Holmberg, Hydeén et al. 1996 s.247). 
E22 passerar strax söder om planområdet och är en tillgång för området och 
staden men utgör också utgör en fysisk barriär. Kommunikationen över motorvägen 
underlättas av tre överfarter i anslutningen till planområdet. En av dessa är avsedd 
för järnvägen och de två andra har förutom vanlig bilväg också separat gång- och 
cykelväg jämsides vägen. Närmast därefter finns det en separat gångöverfart väster 
om området mittemot Odalgatan. Denna är delvis konstruerad av trappor vilket 

Områdets vägsystem
Gång- och cykelväg
Busslinje
Järnväg

Övriga vägar/gator
Motorväg, E22

Trafiksignal
Busshållsplats

 Korsnigen mellan Långebrogatan och Allégatan.

Redovisning av dagens vägsystem. 
Illustration: Helén Karlsson
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Övriga vägar/gator
Motorväg, E22

Trafiksignal
Busshållsplats

Långebrogatan

gör det omständligt för cykeltransporter. Där Allégatan och Åsumvägen möts över 
E22:an finns på- och avfarter till motorvägen som samlas vid två överkörningsbara 
trafikdroppar. Trafikdroppar, som är droppliknade cirkulationsplatser, har liknade 
trafiksäkerhets egenskaper som en vanlig cirkulationsplats men genom dess form 
gör det omöjligt att hamna på en motorvägsavfart vid tillfället då man ska på en 
påfart och tvärtom.

HASTIGHET
Hela området har den maximala tillåtna hastigheten på 50 km/h. Närliggande 
undantag är Odalsområdet med maximalt 30 km/h, Härlövsängaleden med 70km/
h samt motorvägen som är en 110-väg. En ökning av hastigheten inom området 
borde inte vara aktuellt vid en nyexploatering. Vidare bör undersökas vilka gator 
som kan komma att bli gårdsgator alternativt hastighetsreglerade till maximalt 30 
km/h.

JÄRNVÄGSTRAFIK
Kristianstad har idag en säckstation och att alla persontåg måste angöra staden 
norr ifrån. Det finns däremot ett stickspår i södergående riktning som klyvs till två 
nordost om Långebro, se bild på sidan 13. Ena går i södergående riktning och andra 
går över Helge å parallellt med Långebro. Rälsen passerar hela planområdet för att 
tillslut angöra Stena Metalls verksamhet på Hedentorps industriområde. Järnvägsbron 
över Helge å invigdes 1917 och gjorde att Långebro inte ansågs behövas byggas 
om till en svängbar bro. Godstransporterna kunde nu istället komma via järnvägen 
och inte till sjöss (Fristöm 2006. s 15). I dag används järnvägen endast sporadiskt av 
Stena Metall, istället används järnvägsbron över Helge å av gående och cyklister. 
Mindre bommar stänger av bron och Långebrogatan vid tillfällen då den är i bruk 
av Stena Metall. 

GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i Kristianstad. Stadens ringa utbredning 
gör det lätt att nå stadens olika delar inom en rimligt avstånd. Vägnätet inom 
planområdet är väl utbyggt som genomfart men inte inom verksamhetsområdet, 
där gång- och cykeltrafikanterna istället hänvisas till det befintliga fordonsvägnätet. 
Gång- och cykeltrafikanterna måste vid flertal tillfällen korsa vägavsnitt och 
trafikreglerade korsningar. Trafikreglerade korsningar medför positiva effekter som 
ökad trafiksäkerhet men det skapar också tidsförluster vid rött sken. Planskilda 
korsningar bör dock i framtiden undvikas i området med anledning av den dåliga 
markbeskaffenheten. 

Gång- och cykeltrafikanterna kan använda järnvägsbron som går parallellt med 
Långebro såvida inte bron används för järnvägstrafik. Trafikanterna från väster leds via 
denna bron in via stadens park, Tivoliparken, vidare till centrumkärnan vilket upplevs 
som en trivsam och gen väg. Möjligen kan vägen upplevas som otrygg kvällstid då 
trafikanterna bland annat passerar planområdets norra verksamhetsområdet där 
det saknas liv och rörelse kvällstid.

I det inledande programmet för den fördjupande översiktsplanen i Kristianstad förslås 
inga nya gång- och cykelvägar i området. Däremot markeras en redan befintlig väg 
i områdets norra del som ”förslag till ny cykelväg”. Troligtvis kommer den nuvarande 
gång- och cykelvägen förbättras med kantavskiljare eller liknade då det idag bara 
finns markering på asfalten.

KOLLEKTIVTRAFIK
Kristianstad har idag ett väl utbyggt stads- och regionbussystem. I princip täcks 
planområdets yta inom 400 meters radie fågelvägen från busslinjen, som anses 
vara ett godtagbart avstånd. Inom området finns 
en hållplats i vardera riktning. Dessa är strategiskt 
placerade för att främst nå de anställda på 
Scanslakteriet. Närliggande busshållplatser finns vid 
Allégatan i väster och vid Finlandsgatan i öster. Vid en 
ökad exploatering av området kommer underlaget 
för kollektivtrafiken att öka. Det måste genomföras 
åtgärder såsom ökad turtäthet/kapacitet, bussgator 
etcetera för att kollektivtrafiksystemet ska hålla 
god standard och vara ett bra alternativ till bilen. 
Busshållsplatstätheten bör inte öka, då detta bara 
kommer innebära ökad restid.

 Järnvägsbron över Helge å.
Järnvägsrälsen som korsar 
planområdet. Busskur vid Långebrogatan.



TRAFIKMÄNGD
Området är starkt påverkat av de stora trafikmängderna. Idag sker det en stor 
tillströmning av bilar till området då det utgör en arbetsplats och handelsområde. 
Området ligger också vid in- och utloppet till stadskärnan vilket gör att området 
berörs av stor genomfartstrafik. Det sker en årlig ökning av trafikmängden och 
vägnätets kapacitet är idag redan begränsad, vilket gör att området kommer att 
få betydande framkomlighetsproblem såvida inga åtgärder genomförs (Kristianstad 
kommun, Handeln i Kristianstad 2005 s.11,13). Långebrogatan är, som tidigare 
nämnt, en flaskhals. Såvida denna länk inte fungerar minskas tillgängligheten till 
centrum och det kommer bli en mobilitetsbegränsning i östvästlig riktning för staden. 
En utbyggnad av kapaciteten, genom att öka hela sträckan till fyrfältsväg, kommer 
med stor sannolikhet bara flytta problemet till Södra Boulevarden och skapa en 
ökad biltrafik i centrum.
Den stora trafikmängden påverkar inte bara bilarna och lastbilarna, utan också 
kollektivtrafiken (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! 2005 s.15). Idag har bussar 
svårt att komma fram framförallt i centrum och på Långebrogatan. Det är trångt vid 
stadens centrala resecentrum vilket leder till köer och förlängd restid.

Några åtgärder och framtida nya trafiksträckningar som kan avlasta Långebro 
området med omnejd finns redovisade under rubriken ”Översiktsplanen och andra 
kommunala diskussioner”.

Sammantaget har området stark trafikintensitet. Trafiken genereras främst under 
morgonen och kvällen med hög andel genomfartstrafik. Under dagtid sker trafiken 
främst  av verksamheterna som oftast är beroende av regelbundna leveranser och 
distribution.

Trafikmängd
Järnväg
Övriga vägar/gator

Trafikmängderna redovisas i tusentals fordon per dygn (f/d). Bild: Helén Karlsson, ut-
arbetad efter kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun. 

         Panomramabild över Långebro sett mot väster. Långebroöverfarten utgör entrén till planområdet från centrum. Till höger i bild skymtas järnvägsbron.

Hedentorpsvägen

S Boulevarden



Hedentorpsvägen används sällan, vilket syns på trafikmängdskartan till vänster. 
Detta trots att den har en gen och praktiskt stäckning. En trolig anledning till att 
den inte används i så stor utsträckning kan vara det från Åsumvägen i söder inte 
finns någon tydlig markerad skylt ”centrum”.  Den skylt som finns uppsatt är dåligt 
placerad och svår att se. Min teori är att om skylten hade markerats tydligare hade 
vägen använts i större utsträckning. Detta hade medfört att genomfartstrafiken på 
Åsumvägen hade minskat och de intilliggande bostadsområdena Hedentorp och 
Helgedal hade fått minskad trafik och bullerolägenheter.

 Södra Boulevarden i Kristianstads centrum.

 Korsningen mellan  Åsumvägen och Hedentorpsvägen. Skylten är dåligt markerad.



BULLER OCH VIBRATIONER
Området är idag utsatt av buller på grund av höga trafikmängder. En särskild 
bullerutredning för huvudvägnätet i Kristianstad har utförts där bland annat 
Långebrogatan studerades (Bengtsson 2001 s.6). 

Fotnot:  
”För att kunna beskriva trafikbullernivåer som varierar i styrka och karaktär används 
ett medelvärde över en viss tidsperiod, normalt ett dygn. Detta medelvärde kallas 
ekvivalent ljudnivå.” 
Utdrag ur Lovisa Bengtsson, Trivector Traffic (2001) Vägtrafikbuller längs huvudväg-
nätet i Kristianstad Rapport 2001:32. Lund s 4.

Tänkbara åtgärder för att minska bullernivån är självklart att minska trafiken. Men det 
krävs mycket för att förändringen överhuvudtaget ska vara märkbar (Bengtsson 2001 
s.19 ff). Utredningen tyder nämligen på att det är svårt att uppnå bullerminskningar 
genom att minska trafikmängden och hastigheten. Vidare visar den att om tung 
trafik reduceras till hälften skulle det bara ske en minskning med 1 dBA, vilket inte ens 
är hörbart för människan. 
Störningsupplevelsen bli dock mindre genom att vibrationerna minskas och man blir 
mindre utsatt av vinddrag, lukt och avgasutsläpp vid en lastbilspassage såvida man 
är gång- eller cykeltrafikant. 
Det som återstår är att skapa, förutom fordonsrelaterade åtgärder, är bullerplank, 
fasad- och fönsterdämpande åtgärder (Bengtsson 2001 s.24). Plank är dock oftast 
svåra att uppföra i stadsmiljöer. I förebyggande syfte kan bulleråtgärder genomföras 
vid exempelvis nyexploatering (Holmberg, Hydeén et al. 1996 s.221-222). Det handlar 
om att skapa skyddszoner mellan väg och byggnad och placera husen i lämpligt 
läge så att husens baksida blir bullerskyddad. Planlösningen måste fungera så att 
minst bullerkänsliga utrymmen såsom badrum, kök och garderober förläggs mot 
gatan. 

Planområdets södra och sydvästra hörn ligger nära motorvägen och här kan plank 
vara aktuella. Det som är positivt är att E22:an går i lägre nivå än planområdet, vilket 
gör att bullerstörningarna påtagligt minskas. Ljudet transporteras dock in via ån och 
kan höras och delvis synas från Långebro överfarten.

Detta avsnitt redovisar att den upplevda bullernivån inte kommer att ändras 
nämnvärt vid minskad trafikmängd. Men jag vill understryka att andra positiva 
effekter ändå kan uppnås. Det blir trafiksäkrare, lugnare trafikmiljö, och andelen 
kritiska punkter mellan fordonen och gång- och cykeltrafikanterna minskas. 

LÅNGEBROGATAN: 1200 fordon/dygn, 8% andel tung trafik, hastighet 50 km/h.
   Ekvivalent ute dBA Maximal ute dBA
1 Tändstiftet 9  67    82
2 Krukmakaren 1  60   71
3 Krukmakaren 1  63   75
4 Tändstiftet 7  63   75
5 Förmannen 6  62   76
6 Svarvaren 9  63   77
7 Konditorn 5  64   78

Den upplevda bullernivån på Långebrogatan kan uttydas av tabellerna ovan och 
nedan. Dessa visar att den upplevda utemiljön på Långebrogatan betraktas som 
”ganska bullrig”. Problemet var mer påtagligt på Långebrogatans västra kant där 
den upplevda utemiljön var ”mycket bullrig”.

Ekvivalent ljudnivå (dB). Exempel på hur några ekvivalenta ljudnivåer från trafik kan 
upplevas för den som vistas utomhus:
75 Outhärdligt
70 Extremt bullrigt
65 Mycket bullrigt
60 Ganska bullrigt
55 Något bullrigt
50 Ganska tyst

Bullerpunkter

1 2 3
4 5

6
7



STADENS TEKNISKA SYSTEM
Kommunen har ambitionen att bygga ut fjärrvärmenätet till stadens omkringliggande 
bebyggelseområden (Kristianstad kommun, Fjärrvärme). Nätet byggs dock bara ut 
under förutsättningarna att det finns ekonomiska förutsättningar och kundunderlag. 
Inom planområdet passerar två fjärrvärmeledningar. Det är dels den ledningen som 
försörjer Kristianstads sydligaste bostadsområden Hedentorp, Helgedal och Norra 
Åsum området och den som går vidare mot till Härlöv och Vä/Öllsjö områdena. 
Ledningsnätet inom planområdet har endast en avstickare som går till norra 
planområdets södra del. Troligtvis nyttjar flerbostadshusen detta nät, dock använder 
ett fåtal/inga verksamheter fjärvärme inom planområdet. Vi en nyexploatering av 
området bör fjärrvärmenätet byggas ut så att framtida bebyggelse kan använda 
den miljöväntliga uppvärmningen. Inom hela området finns el-, vatten- och avlopps-
nät liksom bredband till dagens befintliga bostäder och verksamheter. 

Område för framtida fjärrvärmenät

Befintligt fjärrvärmenät

Planområdet

Fjärrvärmenätet i Kristianstad från år 2004 Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter 
kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun. 
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MARK OCH VATTEN
Som framgår av Kristianstads historia har staden tidigare delvis legat under 
vatten vilket innebär, nu liksom då, dåliga grundläggningsförhållanden och stora 
översvämningsproblem. Nedan kommer bland annat dessa två ämnesområden 
beskrivas samt huruvida planområdet kan antas beröras.

ÖVERSVÄMNING
Kombinationen av Kristianstads slättlandskap och närheten till vattnet gör staden 
sårbar för översvämningar. Stora delar av Kristianstad ligger bara några meter över 
havet och det finns till och med områden som ligger strax under havets nivå. Väster 
om Kristianstads centrala delar och öster om planområdet passerar Helge å, som är 
Skånes största å, för att sedan rinna ut i Hammarsjön söder om staden. Vid extrema  
väderleksförhållanden med stora flöden och högt vattenstånd i Helge å och 
Hammarsjön, kan stadens kritiska områden svämma över. Dessa områden innehåller 
bland annat viktiga samhällsfunktioner som sjukhuset (ca +2 meter över havet) och 
det centrala reningsverket (ca -1 meter under havet) liksom bostäder för mer än 
10.000 personer. I februari år 2002 inträffade en mer omfattande översvämning till 
följd av en kraftig snösmältning i Småland. Flera områden blev vattenfyllda och 
befintliga skyddsvallar hotade att brista då Helge å snabbt steg två meter över normal 
nivå. För att nu på lång sikt säkra staden mot översvämningar startades år 2003 ett 
omfattande åtgärdsprogram som inkluderade nya vallar och restaurering av de 
befintliga, nya pumpar samt ett nytt varnande datasystem. Systemet prognostiserar 
kommande vattenflöden och vattennivåer. Kommunens mål är att staden ska 
säkras till en vattennivå på +3,70 meter. Sedan mätningarna startade år 1905 har 
vattennivån som högst varit +2,23 meter. Denna siffran är jämförbar med den nivån 
som uppmättes vid förödelsen år 2002 på +2,15 meter. De prognoser som nu gjorts 
tyder på att Helge åns flöde inte kommer öka i framtiden, då klimatförändringars 
effekt gör att snösmältning blir mer och mer ovanligt. Däremot sägs att mer normala 
höga flöden och högvatten kommer att bli vanligare. (Kristianstad kommuns 
hemsida, Så skyddar vi Kristianstad mot översvämningar 2007)

Kartan uppe till höger anger vallarnas utbyggnadstakt och det framgår att 
planområdet östra sida kommer vallas in permanent först år 2011. Genom att titta 
på tidigare förslag till invallning såg man att skyddsvallen först planerades väster om 
Kronfågels anläggning, vilket i så fall skulle innebära att den marken skulle tillåtas 
vattenfyllas vid högvatten. Denna sträckning har prickmarkerats på kartan. På 
bilden här bredvid syns Södra Dämme som nyligen restaurerats med ny vall och 
pumpstation. Kajkanten har samtidigt upprustas med bänkar, planeringar, belysning 
och konstverk. (Kristianstad kommuns hemsida, Så skyddar vi Kristianstad mot 
översvämningar 2007)

Sjukhuset

Reningsverket

Utfyllnadsmagasin
Vallar samt pump
Viktiga samhällsfunktioner

       Södra Dämme

Blått markerar normalt vattenstånd och svart vatten-
ståndet vid den senaste översvämningen. Bild: Helén 
Karlsson, utarbetad efter kartmaterial från Stadsbyg-
gnadskontoret, Kristianstad kommun.

Utbyggnadstakt för invallning av Kristianstad. Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter 
kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun. 
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MILJÖPROBLEM
Inom planområdet finns tre verksamheter som är störande för omgivningen. Dessa 
är Kronfågel AB, Scan och Kristianstads renhållning AB. Verksamheterna skapar 
olägenheter som lukt, buller, tung trafik och otrevlig vistelsemiljö. Den utmärkande 
dåliga lukten som främst alstras från slakterianläggningarna kan med vindarnas 
inverkan spridas över stora områden och göra det otrivsamt att vistas i närheten. 
Slakterierna upplevs också som störande och motbjudande på grund av det 
stora antalet djurtransporter som sker till och från verksamheterna. Bullret som 
uppkommer är dels från transporterna men också från ventilationstrummor. De 
båda slakterierna är klassade som miljöfarlig verksamhet av Länsstyrelsen. Den mest 
närliggande miljöfarliga verksamheten utanför planområdet återfinns i Hedentorp; 
Knislinge Mekaniska verkstad AB. Denna bör dock inte förhindra ett eventuellt 
bostadsbyggandet  i planområdet. (Kristianstad kommun, Särskilda miljöproblem 
2004)

Planområdet, liksom stadens centrala delar utgör ingen risk för radon. 

Den närmst belägna kraftledningen ligger norr om planområdet. Kraften är hela 
400kW vilket gör att den genererar ett betydande elektronmagnetiskt fält kring sig. 
Avståndet bedöms dock som tillräckligt stort för att inte påverka området negativt. 
(Kristianstad kommun, Farlig verksamhet och farligt gods 2004)

Området utgörs delvis av utfyllnadsmassor och på markerade områden måste 
en deponi inventering göras för att undersöka om området måste saneras innan 
området bebyggs på nytt. Detta för att undvika att marken innehåller giftigt 
avfall eller att oförutsägbara sättningar skapas. (Kristianstad kommun, Särskilda 
miljöproblem 2004)

Troligtvis deponirester

Farligt gods transporter

Hög resp nästan hög radonrisk
Kraftledning

Miljöfarlig verksamhet

 Området strax norr om planområdet innehåller troligtvis deponirester.  Scan utgör en miljöfarlig verksamhet..

Miljöproblemen i Kristianstad. Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter kartmaterial från 
Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun. 
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GRUNDLÄGGNING
Planområdets jordarter utgörs, förutom av fyllning, av silt, lera och organiskt jordart 
(Kristianstad kommun, Jordartskarta 2004). Kristianstads kommuns skrift Grundläggning 
i Kristianstad, från 2004 beskriver hur grundläggning kan ske på lera, vilket planområdet 
delvis utgörs av men pekar inte ut Långebro/Vilanområdet som ett område med 
kända grundläggningsproblem. Huruvida grundläggning kan ske på organisk 
jordart eller silt framgår inte. Lera däremot är ur grundläggningsteknisk synpunkt en 
besvärlig jordart att bygga på (Kristianstad kommun, Grundläggningsförhållanden 
i Kristianstad 2004). Inom stora delar av Kristianstad är leran dessutom så kallat 
okonsoliderad, det vill säga ganska blöt och mjuk, vilket medför att den är mer eller 
mindre sättningsbenägen. Det förekommer också områden där lera istället är hårt 
packad och då är den däremot lika bra att bygga på som morän. Lera kan också 
ge bra bärighet om den ligger överlagrad av till exempel sand eller grus. Överlag 
har lerområden hög grundvattennivå främst vid släntpartier och vid lågt liggande 
marknivåer. Planområdets närhet till vatten gör att marken troligtvis innehåller mjukare 
lera och för att kunna bebygga detta måste därför åtgärder vitas som pålning eller 
grundläggning på platta. Andra åtgärder är att sänka grundvattennivån alternativt 
gräva ur planområdets eventuella blöta lerområden och fylla upp med bättre 
massor. Risken för sättningar kan då dock öka. Inom lerområden ska stora träd 
undvikas att planteras, då dessa kan sänka grundvattennivån lokalt och därigenom 
också orsaka sättningar. 
En fördel med flerbostadshus jämfört med villahusbebyggelse är att byggherrar 
ansvarar för korrekt och välutförd grundläggning jämfört med enskilda privatpersoner 
som själv måste ta ansvar för att huset blir rätt grundlagt. Källare bör undvikas, även 
om det med dagens teknik är möjligt att bygga.

En mer grundligt utförd geotekniks utrednings måste föregås innan området 
bebyggs för att bedöma byggbarheten på den organiska jordarten och siltjorden, 
liksom för att bestämma lerans sammansättning. Om pålning eller andra oftast dyra 
åtgärder måste genomföras bör en relativt hög exploatering eftersträvas för att få 
ekonomiska vinster.

Fyllning
Silt
Lera
Organisk jordart
Sand

 Järnvägsbron över Helge å. Planområdets närhet till vatten medför dåliga grundläggningsförhållanden.

Jordartskarta. Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter kartmaterial från Stadsbyggnads-
kontoret, Kristianstad kommun. 
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GRUNDVATTEN/DAGVATTEN
Kristianstadslätten har ett lättillgängligt och högkvalitativt grundvattenmagasin 
(Kristianstad kommun, Översiktsplan 1990) som också är ett av norra Europas 
största (Biosfärsområde Kristianstad Vattenriket 2007). För att inte riskera att 
förorena grundvattnet ytterligare än vad som tidigare skett av industrier och 
jordbruksverksamheter, krävs det försiktighetsåtgärder för det ytliga grundvattnet 
och infiltrationskänsliga områden (Kristianstad kommun, Översiktsplan 1990). 

Det kommunala målet är att sträva efter lokalt omhändertagande av dagvatten 
(LOD) i den mån det finns lokala förutsättningar (Kristianstads kommun, 
Dagvattenhanteringen). Största delen av dagvatten inom planområdet kan 
dock inte infiltreras på plats utan måste ledas bort för att inte riskera att förorena 
grundvattnet.

 Helge å med utblick över planområdets norra del. Järnvägsbron skymtas till vänster.



UNESCO utser områden som anses ha höga naturvärden genom sitt ”Man and 
the Biosphere Program,  MAB”. Avsikten är att värdena ska bevaras och utvecklas 
samtidigt som de ska fungera som modellområden för andra liknade områden. 
Områden har utsetts i alla världsdelar för att utbyta erfarenheter och tankar över 
landsgränserna och idag finns det runt 500 stycken i 100 länder.   Kristianstads  vattenrike 
är sedan år 2005 ett av dessa så kallade godkända biosfärområden (Biosfärsområde 
Kristianstads vattenrike 2007). Vattenriket omfattar Helge åns avrinningsområde 
och de kustnära delarna av Hanöbukten. I vattenriket finns flera sällsynta växter 
och djur liksom flera ekologiska och kulturhistoriska värdefulla områden. Centralt i 
området finns våtmarksområdet längs Helge å som är 35 km långt och dessutom 
är av internationellt skyddsvärde, det så kallade Ramsarområdet. Detta område 
innehåller flera stigar och leder. Två särskilda runder finns, dels en på 4 km och en 
annan på 7 km. Dessa två är uppkallade efter Carl von Linné till Linnérundorna då 
han år 1749 besökte våtmarkerna och beskriv områdets växter. Rundorna är bitvis 
spångade och längs med stigarna finns bland annat fågeltorn, utsiktsplatser och ett 
utemuseum.

Våren år 2007 utlyste Kristianstad kommun tillsammans med Naturrum Kristianstads 
vattenrike en tävlig där målet var att skapa en byggnad i våtmarksområdet som 
vidare skulle förbinda stadens centrala delar med gång- och cykelbro över Helge å 
(Kristianstad kommun, Samrådsredogörelse för Detaljplan för del av HÄRLÖV 50:25 
m.fl 2007). Arkitekttävlingen är numera avgjord och White Arkitekters bidrag ”Rede 
i vassen” vann. Byggnaden är tänkt att inrymma en utställningsdel med information 
om biosfärområdet, akvarier, en hörsal för ca 60-120, aktivitetsrum, naturskolelokaler, 
cafeteria, reception för bokning av guidade turer på land och till sjöss, båtar för 
uthyrning med mera. I anslutning till området kommer också ytterligare spångade 
vandringsleder byggas samt fiskebryggor att anordnas. En större parkering för ca 200 
bilar är tänkt öster om Härlövsängaleden, strax norr om planområdet. Parkeringen är 
till för naturrummet men ska också fungera som arbetsplatsparkering för Kristianstads 
centrum och till besökande för det framtida rekreationsområdet på Härlövs ängar, 
som kommer att beskrivas senare. Den planerade gångbron blir också en naturlig 
entré från Kristianstads centrum till Härlövs ängar.ngar..
För närvarande pågår detaljplanering för att medge naturrummet ”Rede i vassen” 
med målsättning är att denna ska vinna laga kraft i slutet av år 2007. 

NATUR OCH LANDSKAP
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Vegetationslöst

Planområdet angränsade grönområden samt tillkommande naturrum. 
Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, 
Kristianstad kommun. 
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RIKSINTRESSEN 
Delar av Helge å och Hammarsjön ligger inom två av flera Natura 2000-områden 
i Kristianstad  kommun. Natura 2000-området är det nätverk av värdefulla natur-
områden och arter som Europeiska Unionen kommit överens om är av gemensamt 
intresse (Naturvårdsverkets hemsida). Områdena regleras av EU:s fågeldirektiv 
EG-direktiv 79/409/EEG och Habitatdirektivet EG-direktiv 92/43/EE. Delar av det 
ovannämnda området är även riksintresse för naturvården och kartan markerar de 
två närmast planområdet, Isternäset & Blackan 106 i norr samt Hammarsjön 89 i 
söder. Ett annat närliggande riksintresse är det för kulturmiljövården som omfattar 
bland annat centrumkärnan (Kristianstad kommun Natur- och kulturmiljöer 2004). 
Inom planområdet finns inget riksintresse.

Natura 2000 område och naturreservat

Riksintresse naturvård

Riksintresse kulturmiljö

 Närliggande riksintressen. Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter kartmaterial från 
Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun. 
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HÄRLÖVSTIPPEN
I början på 1960-talet angav man Härlövs ängar, beläget norr om planområdet, 
som ett framtida exploateringsområde då området ansågs ligga attraktivt med 
dess närhet till centrum (Mårtensson red. 2000 s349 ff.). Planen kom att innehålla 
en rutnätsplan, inspirerad av Kristianstads gamla renässansplan och den skulle 
medge bland annat bostäder, kontor, varuhus och ny stadspark. En större bro skulle 
dessutom skapas för att ge möjlighet att gå över Helge å och besöka Kristianstads 
gamla centrum. Problematiken låg i att området, liksom stora delar av Kristianstad 
var vattensjukt. För att möjliggöra bebyggelse i området började man år 1966 
deponera sopor i området, samtidigt som deponeringsproblemet blev löst. Både 
hushålls-, industri- och byggavfall deponerades. Planerna på bebyggelse i området 
stöp senare då vattenrikets miljö alltmer värderades av politiker och tjänstemän. 
Miljödebatten som uppkom på 1980-talet gav dessutom insikt om att sopor måste 
återvinnas (Ragnarsson red. 2001 s.18). Härlövstippen stängdes av år 2002 och 
idag samordnas deponin med Hässleholms kommun, där det mesta tas tillvara. 
Soptippsområdet i Kristianstad har som avsikt att återföras till naturen samtidigt som 
kommunen planerar att omvandla området till ett större rekreationsområde. Idag 
återstår en 17 meter hög del öster om Härlövsängaleden som kallades den ”nyare 
soptippsdelen”. Väster om leden finns den ”äldre soptippsdelen” som är mera platt 
men än gropigare. Det nytillkomna rekreationsområdet behövs främst för Långebro-
, Vilan- och Charlottesborgs området som för närvarande saknar större närliggande 
grönområden, men också för Kristianstadsborna i stort. 

Några förslag till Härlövs ängars markanvändning (Kristianstad kommun):

Äldre soptippsdel

Nyare soptippsdel

Äldre förslag till exploateringsområde

Äldre framtidsplan samt tidigare markanvändning. Bild: Helén Karlsson, utarbetad 
efter kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun. 

Flygfoto över delar av Kristianstad vattenrike samt Härlövs ängar som genomkorsas 
av Härlövsängaleden. Planområdet skymtas uppe i högra hörnet. 
Bild: Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun, Bildarkiv.
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JORDBRUKSMARK
Det har tidigare nämnts att den omgivande jordbruksmarken har begränsat stadens 
utbyggnadsmöjligheter. Detta beror på stora delar av jordbruksmarken kring 
Kristianstad är klassade som 8-9 av 10 möjliga, vilket innebär att de tillhör de bästa 
jordarna i Sverige (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! s.5). Det finns därför skäl 
att förtäta staden och undvika större utbredning. Åkermarkklassificeringen här till 
höger visar att planområdet inte direkt angränsar till någon värdefull åkermark. 
Däremot bör man i planförslaget ha i åtanke att en låg exploateringen troligtvis 
innebär att kommunen måste ta ny markreserv i anspråk, vilket kan komma att 
drabba den bördiga åkermarken.

Åkermarksklassificering. Ju mörkare desto bördigare jord. Bild: Helén Karlsson, utar-
betad efter kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun. (Kristians-
tad kommun, Klassificering av jordbruksmark 2004)

Centrum

Långebro

Helge å

Hammarsjön

Ölljsö

Vä

Härlöv

Hedentorp
Helgedal

Näsby

Hammar



GRÖNSTRUKTUR
Tillgången till grönområden inom planområdet är ytterst begränsad. Vegetation 
inom planområdet förekommer främst längs järnvägen och utmed vattenriket och 
Helge å. Inom området finns två större grönytor. Den ena ytan är belägen nordväst 
om Scan i anslutningen till korsningen mellan Långebrogatan/Allégatan 1 och den 
andra finns centralt i planområdet strax norr om Långebrogatan  2 . Den förstnämnda 
är en kommunal större grönyta med planterade fruktträd och fåtal buskage som 
underhålls kontinuerligt medan den andra är en igenväxt och eftersatt lucktomt 
som används som parkeringsplats och vid tillfälliga cirkusevenemang. 
I det nordöstra hörnet av Långebrogatan/ Allégatan finns även en mindre 
konstjord kulle som kommunen under sommarhalvåret använder för att plantera 
kommunlogotypen med blommor på  3 . I övrigt finns i princip ingen vegetation på 
verksamhetstomterna. Området har däremot ett flertal trädplanteringar, dels längs 
vägarna men också mellan körfälten. Dessa gör det annars tråkiga området ganska 
trivsamt.

 Skött plantering
Trädalléer

 

 Tivoliparken

Gräs

Åker

Grönområde

Våtmark

Grönstrukturen inom planområdet med omnejd. Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter 
kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun.

 Trädplantering och blomkrukor längs Allégatan.
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REKREATION
Möjligheten till rekreation i anslutning till planområdet är överlag dålig på västra 
sidan om Helge å, om man bortser från Kristianstad vattenrike. Detta gäller främst 
för boende på Vilan, Odal och Charlottesborg. Närmaste området för rekreation är 
Tivoliparken. Parken, som tidigare hette Commendantängen, var vid uppförandet 
ett sankt parti som låg mellan Helge å och fästningsrektangeln (Friström 2006, s.103 
ff.). Det nya utloppet till havet liksom utdikningarna gav möjligheter till att utveckla 
området till en vacker park med ett kallbadhus längs med ån. Idag karaktäriseras 
parken av välordnade planteringar, fågeldammar och promenadstigar. I området 
finns också Kristianstads teater och bristen på mindre grönområden inne i stadskärnan 
gör området attraktivt för kristianstadsborna att vistas i. I samband med Kristianstads 
stora översvämning år 2002 tilläts Tivoliparken översvämmas (Mårtensson 2002). 
Ingen fick beträda området då parkens stora äldre träd kunde riskera att falla på 
grund av de uppluckrade rotsystemen. Vallar har nu byggts mellan Tivoliparken och 
stadskärnan, vilket innebär att man fortsättningsvis kommer att tillåta att parken 
svämmas över vid högt vattenstånd. 

I tidigare avsnitt nämndes planområdets grönytor, men det ska tilläggas att 
ingendera används för rekreation. Programmet för den fördjupade översiktsplanen 
för Kristianstad påpekar att stadens grönytor måste öka. Om planerna för gamla 
Härlövs tippen kommer att förverkligas kommer det bli ett stort sammanhängande 
grönområde med Härlövs området, vattenriket, bron över Helge å och Tivoliparken. 
Detta bör vid en nyexploatering av det aktuella planområdet förläggas ett par 
grönytor som knyter an till Kristianstad vattenrike. På så vis skapas större tillgänglighet 
och nyttjande av omkringliggande rekreationsområden.

 Tivoliparken med Kristianstads teater i bakgrunden.

Helge å mellan Kristianstad Vattenrike och Tivoliparken. Området används främst av 
fiskare och kanotister.

Långebro

Helge å

Kristianstad Teater

Kristianstad Teater

Tivoliparken Centrum

Kristianstad Vattenrike

Helge å

 Tivoliparken med Kristianstad Teater centralt i rekreationsområdet. Bild: Helén Karls-
son, utarbetad efter kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun.



TOPOGRAFI, UTSIKT OCH VATTENKONTAKT
Staden är, som tidigare nämnts, belägen på Kristianstadslätten vilket innebär att 
markens nivåskillnader är marginella. Skillnaden mellan planområdet högsta och 
lägsta punkt är ca 3 meter. Områdets ringa höjdskillnader bör dock tas till vara på 
för skapa olika rum i området. Om inte annat bör nya nivåer kunna skapas för att 
generera en mer spännande vistelsemiljö, främst i parkerna. Eftersom utfyllnadsmassor 
antagligen måste anläggas kan detta realiseras. Kommande vallar kommer att 
skapa en höjdplatå längs Helge å och dessas bör kunna utformas så att de även får 
en sekundär funktion, som exempelvis utsikts- eller uppehållsplats. Exempel på detta 
är området vid södra Dämme på sidan 20. 

Det flacka landskapet gör att utblickarna kan bli långa. Bevarandevärda utsikter 
är den över Kristianstad vattenrike, dels från Härlövängaleden med stadens siluett i 
bakgrunden (se bild på framsidan) och dels den ifrån Långebro utmed bebyggelsen 
i öster och Helge å samt den ifrån Tivoliparken utöver våtmarkslandskapet. Då 
vattenriket inte är tillgängligt mer än där stigar finns är utblickarna mer skymda i från 
detta håll. 

På östra sidan av Helge å, parallellt med planområdet finns Finlandshuset som 
nu renoveras liksom nyare kvartershus, Söders industriområde och Uddens 
villabebyggelse. På industriområdet finns två större byggnader, dels Yllan och Bong. 
Yllan är en återanvänd yllefabrik som byggts om till ett av Skånes största mäss- och 
konferenscenter på 5000 m² och Bong är en kuvertfabrik. Ingendera utgör någon 
störande verksamhet. Helge ås östra kant används av båtägare, kanotister och 
gång- och cykeltrafikanter medan västra delen till stor del är orörd och otillgänglig. 
Kontakten liksom utsikterna över Helge ås östra och västra kant parallellt med 
planområdet bör förstärkas och förbättras liksom utsikten norrut från planområdet, 
som idag är igensatt av byggnader och containerupplag. Nytillkommande 
bebyggelse bör förläggas så att utsikterna mot vattenriket och Helge å optimeras. 
Utformningen av bebyggelsen intill vattenriket bör göras omsorgsfullt så att dagens 
gränsland mellan vattenriket och planområdet suddas ut ur tillgänglighetsperspektiv. 
Samtidigt som det blir en stark skiljelinje mellan vad som är stadsmiljö och värdefullt 
bevarandevärd naturområde.

 Helge å mellan Udden och planområdet.

 Panoramabilderna
Vattenkontaktindikator

Bebyggelse öster om planområdet

Långebro

Hammarsjön

Helge å

Skymd utsikt

Kristianstad vattenrike

Finnlandshusen

Yllan

Bong

Uddens villabebyggelse

Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter kartmaterial från Stadsbyggnadskontoret, 
Kristianstad kommun.



 Långebro, med utsikt mot centrum i öster.

 Södra Dämme, med utsikt mot planområdet i väster.
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För att tillgodose stadens framtida utbyggnadsmöjligheter har Kristianstad kommun 
påbörjat arbetet med att utarbeta en ny fördjupad översiktsplan för staden som 
har som tidsfrist till år 2025. (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! 2005). Det hittills 
publicerade planprogrammet kommer redogöras kort nedan, då kommunens 
visioner och några utvecklingsförslag kommer att ligga till grund för detta arbetets 
planförslag. Den kommuntäckande översiktsplanen för Kristianstad kommun är 
från år 1990 och tillhör därmed den första generationens översiktsplaner. Den är till 
innehållet något föråldrad och kommer inte att redogöras. Innehållet bedöms heller 
inte påverka planområdets framtida förändringar.

KRISTIANSTADS VISIONER
Kristianstad måste tillgodose framtidens behov av bostäder, vägar, arbetsplatser 
och grönområden, då stadens befolkning ständigt ökar samtidigt som tillgången på 
lediga lägenheter och mark för verksamheter minskar. En förtätning inom stadens 
nuvarande gränser förespråkas (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! s.4). 
Fördelarna med det är bland annat att befintlig infrastruktur kan användas, underlag 
för kollektivtrafik, handel och skola förbättras, åkermarken och våtmarkerna kan 
bevaras då ny mark inte behöver tas i anspråk och avstånden mellan målpunkterna 
minskas vilket gynnar gång- och cykeltrafiken.

Kommunen vill skapa en stad i balans och detta ska uppnås genom att skapa en 
attraktiv stad med minskade luftföroreningar och bullerstörningar, förbättrad grön-
struktur och en ökad trafiksäkerhet och trygghet mot översvämningar.  Kommunen 
har även som vision att stärka Kristianstad som ett regionalt centrum för nordöstra 
Skåne. Stadens ska fortstätta att vara centrum för utbildning, vård, kultur och fritid och 
handel. För det står klart att utan hela nordöstra Skånes befolkningsunderlag hade 
stadens utbud och service inte vara möjlig att upprätthålla. För att fortsättningsvis 
åstadkomma ett regionalt centrum ska Kristianstad därför arbeta för:

FRAMTIDA MARKANVÄNDNING
Som tidigare nämnts marknadsför sig Kristianstad som Sveriges livsmedelscentrum, 
då en stor andel av arbetstillfällena har koppling till livsmedel (Kristianstad kommun, 
Kristianstad växer! s.4 ff.). Bara planområdets två stora slakterier har tillsammans 
ca 1.400 anställda och det finns en fortsatt efterfrågan på mark som är avsatt för 
livsmedelsindustri och handel. Ny tomtmark finns reserverad invid stadens ytterkanter. 
Väster om stadens finns bland annat Karpalunds området som anses ha särskilt 
goda kommunikationer ( se nästa sida) (Kristianstad kommun, Kristianstad växer! 
s.10).  Som en del i livsmedelsbranschens utveckling har detta område avsatts för 
denna näring. Tanken är att det ska skapas samverkan mellan livsmedelsbranschens 
transportjänster och delar i produktionskedjan som förädling, lagring, sortering 
och förpackning. Planprogrammet föreslår att Vilan/Härlövs området fortfarande 
ska inriktas på handel , kontor och industri samt bostäder i väster, vilket i princip 
är dagens användning. Det föreslås dock 100 nya lägenheter på den outnyttjade 
markarealen som ligger centralt i planområdet strax norr om Långebrogatan.
I Kristianstad finns det en efterfrågan på centralt boende med gång- och 
cykelavstånd till tågstation, resecentrum och stadskärnans utbud. Fler skollokaler 
anses även behövas framöver i det centrala delarna.

FRAMTIDA BOSTADSBEHOV
I Kristianstads innercentrum, (dit planområdet inräknas) bor det idag ca 14.200 
människor och till år 2025 beräknas antalet öka med ca 2.000 personer (Kristianstad 
kommun, Kristianstad växer! s.6).  Planförslaget avser dock inrymma bostäder för 
ca 2.500 personer, då områdets popularitet förväntas medföra en markant ökad 
befolkningstillväxt.

GRÖNSTRUKTUR
Grönstrukturen är bitvis bristfällig i Kristianstad. Dock ska vattenriket och Härlövs 
tippen förändras så att invånarna får större tillgänglighet till rekreationsområden 
och grönområden. En generell målsättning som kommunen har är att grönytorna i 
staden ska öka och parkerna ska komma närmare invånarna. Det nämns även att 
befintliga grönområden måste skyddas mot exploatering.

FRAMTIDA INFRASTRUKTURSFÖRBÄTTRINGAR
Årligen har biltrafiken ökat med två procent och prognoser tyder på att biltrafiken 
kommer att öka med upp till 50% på 20 år jämfört med dagens nivå (Kristianstad 
kommun, Kristianstad växer! s15). Vägnätet är på vissa ställen mycket ansträngt och 
för att undvika trängsel, köer, och andra störningar måste bland annat vägnätet 
byggas ut. Programmet för Kristianstad föreslår flera antal nya vägförbindelser, se 
karta på nästa sida. För att avlasta Åsumvägen och skapa bättre boendemiljö 
och trafiksäkerhet på denna väg föreslås en ny förbifart öster om den nuvarande 

KOMMUNENS ÖVERSIKTSPLAN OCH ANDRA KOMMUNALA DISKUSSIONER

Goda regionala förbindelser – med bland annat Öresundsregionen.
Nya bostäder i attraktiva lägen– med närhet till centrum och naturen.
Stärkt stadskärna– med hjälp av ett stadsutvecklingsprogram.
Utveckla handelsområde Härlöv– med handel som inte lämpar sig i 
centrum.
Ny tomtmark för olika typer av företag– som vill expandera.
Bra kollektivtrafik– genom att öka befolkningsunderlaget.
Utbyggt gång- och cykelvägnät– i områden där det i dag saknas.
Satsningar på nya vägar– för att avlasta hårt trafikerade vägavsnitt.
Fler och bättre parker/grönområden– så att boende får nära till rekreations-
områden.
Utveckling med respekt för landskapet– jordbruket och vattenriket bevaras.



sträckningen i verksamhetsområdet och ytterligare en ny väg som ska anslutas till 
E22. En annan väg ska skapas söder om Kristianstad vattenrike och Härlövs ängar för 
att slutligen nå cirkulationsplatsen på Härlöv i väster. Den fördjupade översiktsplanen 
redovisar även en väg som skulle dras från Härlövsängaleden via planområdet till 
Långebro (prickmarkerat), men denna är i dagsläget inte längre aktuell. Det finns 
därför idag inga konkreta förslag på huruvida Långebrogatan ska avlastas från 
trafik.

HANDELSETABLERING
Kristianstad kommun och Stadsarkitektkontoret gjorde år 2006 ett underlag för var nya 
handelsetableringar kan tänkas lokaliseras (Kristianstad kommun, Handelsutredning 
2006). Skriften var en av flera utredningar som togs fram för att utreda framtida 
handelsområden. I skiften Handelsutredning 2006 kan man utläsas att området 
mellan Långebrogatan och Scan, som idag främst används som arbetsparkering, 
anses som ett mycket attraktivt läge för ett framtida handelsområde.  Platsen 
omfattar  35.000 m² yta. Det framhålls dock i texten att de föreslagna områdena är 
grova planmässiga bedömningar. Området kan vid en nyexploatering möjliggöra 
för handel i husens bottenvåningar.

LÅNGEBROS FRAMTID
Kristianstads fördjupade översiktsplan finns ännu bara i programform och är 
fortfarande under utarbetning. Det föreslås ingen stadsomvandling på Långebro 
området i den tidsperioden den fördjupade översiktsplanen avser att gälla. Däremot 
har Kristianstad kommun uttryckt att de stora och störande anläggningarna 
i Långebro området på lång sikt bör lokaliseras i periferin. Mitt förslag ska därför 
fungera som underlag och inspirationskälla till Kristianstad kommun för att visa hur 
området kan nyexploateras såvida det sker en omlokalisering av de verksamheterna 
som inte lämpar sig i en stadsmiljö. Jag har dock som avsikt att stadsomvandlingen 
av området ska beakta kommunens visioner och målsättningar enligt ovan.

Nästa avsnitt ska redogöra för planområdets potential att bli en ny stadsdel i 
Kristianstad.Nya vägförbindelser

Tidigare tänkt vägförbindelse

 
Bild: Helén Karlsson, utarbetad efter planprogrammet för den fördjupade översiks-
planen i Kristianstad (2005).
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Planområdet utgör idag ett centralt beläget verksamhetsområde som karaktäriseras 
av gles äldre industribebyggelse omgivet av stora gaturum, öppna ytor och 
otillräcklig  grönstruktur. De nya verksamheter som efterhand uppkommit har 
skiftande utformning och dessa tillsammans med den äldre bebyggelsen skapar 
bristande bebyggelsestruktur som gör att området idag upplevs som splittrat. 
Husen har olika förskjutningar gentemot gatorna och stadsrummen är stora och 
odefinierade. Volymmässigt finns det ett fåtal dominanta byggnader, som till sin 
storlek överröstar den omkringliggande låga bebyggelsen. Till dessa hör slakterierna 
men också flerbostadshusen mitt i området. Slakterierna och de andra större och 
störande verksamheterna bidrar med många olägenheter och kan på lång sikt 
inte vara lokaliserade centralt i staden. Företagen måste ges ett nytt attraktivt 
etableringsläge för att dessa ska finna det gynnsamt att flytta.
Inom området finns livsmedelshandel, bensinmackar och restauranger som skapar 
mycket liv och rörelse under öppningstiderna. För övrigt saknar planområdet i princip 
bostadsbebyggelse, med några få undantag, vilket medför att området saknar liv 
och rörelse under kvällstid. Det skapar otrygghet och dålig social kontroll. 
Området saknar helt publika områden såsom parker, utsiktsplatser eller 
rekreationsområde som gör att människor inte uppehåller sig i området. Överlag 
är området inte anpassat till människan utan snarare för bilen. Planområdet har 
hög andel trafik längs de två huvudvägarna medan vägarna inne i området är 
överdimensionerade. Den höga trafikintensitet skapar även buller och vibrationer, 
vilket måste åtgärdas. Området tampas även med miljöproblem, dåliga 
grundläggningsförhållanden och översvämningsproblem som måste överbyggas. 
Det måste skapas möjligheter att nå vattnet, då detta element är en attraktivitet i 
området. 

Det ska dock betonas att Långebro har en stor utvecklingspotential att bli en trivsam 
och strategiskt belägen stadsdel. Området ligger centralt och naturskönt nära Helge 
å och vattenriket. Området kan dessutom i framtiden utnyttja det nya strövområdet 
på Härlövstippen. Genom att återanvända det äldre industriområdet och förtäta 
bebyggelsen behöver kommunen inte i lika stor utsträckning ta ny mark i anspråk. 
Detta är särskilt viktigt för Kristianstad eftersom det i så fall kan komma att drabba 
den värdefulla åkermarken. Däremot måste några verksamheter utlokaliseras till 
stadens periferi, vilket i sin tur generar att ny tomtmark måste skapas. Dessa områden 
är dock strategiskt förlagda invid stadens ytterkanter med goda kommunikationer. 
Planområdet har redan befintlig infrastruktur med bilvägar, kollektivtrafik och gång-
och cykelstråk liksom tekniska system som fjärrvärme- och vattenledningar som 
kan återanvändas vid en nyexploatering. I planområdets södra del finns det goda 
möjligheter till skyltläge utmed E22. En ny funktionsblandad exploatering genererar en 
bilsnål stadsdel med korta avstånd mellan målpunkterna. Området kan även bidra 
med att länka samman närområdena och skapa en mer integrerad stadsbild.

PLANOMRÅDETS KVALITÉER OCH BRISTER
 

  BRISTER
  Stora gaturum
  Splittrad utformning
  Bristande bebyggelsestruktur
  Odefinierade stadsrum
  Otryggt
  Saknar liv och rörelse dygnet runt
  Bristande grönstruktur
  Hög trafikintensitet
  Miljöproblem
  Dåliga grundläggningsförhållanden
  Översvämningsproblem

  

  KVALITÉER
  Centralt belägen mark
  Närhet till vatten och natur
  Nytt rekreationsområde planeras i närheten
  Återanvänder ianspråktagen mark och förtätar
  Befintlig infrastruktur
  Befintligt tekniskt system
  Goda kommunikationer
  Skyltläge längs E22
  Närhet till service och arbetsplatser
  Kort avstånd mellan olika målpunkter



I takt med den avindustrialisering som sker med allt färre stora varuproduktioner 
finns det flera industri- och hamnområden som förlorat sin betydelse 
(Stockholms översiktsplan 1999). De uttjänade områdena blir ofta aktuella som 
stadsomvandlingsprojekt då dessa i allmänhet är belägna på attraktiv central 
mark invid vatten. Genom att utnyttja redan ianspråktagen mark kan områdena 
återanvänds för att möta efterfrågan på bostäder, arbetsplatser, handel och 
rekreationsområden utan att behöva använda nya markresurser. Nedan kommer 
några sådana omvandlingsprojekt kort beskrivas för att ge inblick i hur andra äldre 
industriområden, som detta arbete behandlar, har planerats och förändrats. Alla 
nedanstående exempel visar på områden som ska eller som delvis har blivit nya 
stadsdelar. Gemensamt för dem alla är att vattenkontakten som en gång gått 
förlorad med industrietableringarna har återupprättas.

LILJEHOLMEN, STOCKHOLM
Liljeholmen, som ligger centralt i nära anslutning till Södermalm i Stockholm, 
genomgår en förvandling från ett äldre industriområde till en funktionsblandad 
stadsdel (Stockholms stad Liljeholmen). Tanken är att området ska inrymma 7000-
8000 boende samt arbetsplatser för lika många i ett centralt attraktivt läge med 
god närhet till vatten, natur och rekreation. Utgångspunkten har varit att flytta 
Stockholms tullsnitt och skapa en urban miljö med integrerade funktioner såsom 
arbetsplatser av olika slag, bostäder för mångas olika behov, butiker, parker, skolor 
och kulturell verksamhet. Området har idag hög andel genomströmmande trafik 
med stora flöden in och ut genom området, men detta har snarare sätts som en 
förutsättning för att området ska bli en livaktig stadsdel. Södertäljevägen, som idag 
är motorväg med 45.000 fordon/dygn, ska bli stadsgata med minskad hastighet. 
Gaturummet ska innehålla trädplanteringar och det ska ges möjligheter till att 
stanna utmed trottoarerna. Omdaningen av Södertäljevägen ska skapa bättre 
tillgänglighet samtidigt som den ska överbygga dagens negativa barriäreffekter 
i området. En av Stockholms stora trafikknutpunkter finns idag vid Liljeholmstorget 
och för att förbättra miljön för kollektivtrafikresenärerna i den nya stadsdelen ska 
områdets terminal byggas om och förbättras. 

För att skapa en mer varierad stadsdel med olika kvalitéer har flera delområden 
planerats olika. Utmed vattnet, kajstråket och de två torgen, dit de större flödena 
förläggs, formas den mer offentliga staden med blandning av bostäder, arbetsplatser, 
butiker och kollektivtrafikanläggningar. Verksamheterna, som främst är service- och 
teknikrelaterade företag, får skyltläge utmed vägen samtidigt som de fungerar som 
bullerskärm för bakomliggande bostadskvarter. Dessa ges också en större slutenhet 
som gör det möjligt att skapa lugnare klimat- och bullerskyddad bostadsmiljö. 
Hushöjderna varieras för att ta till vara utsikt och ljus. Inom området förläggs 
promenadstigar som bland annat omfattar den 500 meter gamla industrikajen för 
att slutligen knyta an till de närliggande natur- och rekreationsområdena Vinterviken 
och Årstadskogen.

INDUSTRIOMRÅDEN FÖRÄNDRAS

Liljeholmen, Stockholm.          Lokaliseringskarta över Stockholm



LINDHAGEN, STOCKHOLM
Ett annat stadsomvandlingsprojekt planeras och byggs på nordvästra Kungsholmen 
i Stockholm (Stockholms stad, Lindhagen). Syftet är att skapa en tät innerstads 
stadsdel med nya bostäder, arbetsplatser och handelslokaler. I planerna ingår även 
nya grönområden samt en strandpromenad längs vattnet.
Området låg tidigare i stadens ytterkant vilket gjorde att industrier etablerades på 
ön. Här kunde fabrikerna nyttja närheten till vattnet och samtidigt växa utan att 
någon stördes (SVT ABC nyheterna 8 april 2006). Förutom kvarlevor från det äldre 
industriområdet finns här idag kontorskomplex som inrymmer ca 14.500 anställda, 
bostäder för ca 7.000 invånare samt den starkt trafikerade Essingeleden (Stockholms 
stad Lindhagen). 

Tanken är att den stadsdelen ska förtätas i enighet med stenstadens kvartersstruktur 
för att medge boende för ytterligare 8.000 invånare samt 15.000 nya arbetsplatser. 
Dessa ska blandas för att skapa en livlig och attraktiv stadsdel. Samhällsservicen 
med skola, sjukvård, daghem etcetera ska förstärkas i området för att kunna betjäna 
den växande befolkningen i området. Flertalet industribyggnader kommer att rivas 
men några kommer bevaras såsom gamla Skogaholmsbageriet, som nu byggs om 
till att innehålla butiker, restauranger och kaféer. Här, liksom längs huvudstråket 
Lindhagengatan som avser att bli en esplanad, kommer det naturliga centrumet 
att skapas. En annan mötesplats kommer att formas längs strandpromenaden vid 
vattnet dit färjehamn och uteserveringar också kommer att förläggas.

Flertalet av alla hus kommer att uppföras i sex våningar med lokaler i bottenplan 
och utformas med varierad och nyskapande arkitektur. Omvandlingen av hela 
Lindhagenområdet befinner sig i mycket olika skeden, vissa delområden planeras 
medan andra redan byggts. Förvandlingen i området är idag Stockholms största 
stora innerstadsprojekt. 

Hela utvecklingsområdet är uppkallat efter Albert Lindhagen (1823-1887) till 
Lindhagenområdet. I mitten av 1800-talet utvecklade han den så kallade 
Lindhagenplanen, en översiktsplan för Stockholms innerstad i syfte att förändra 
staden till en storstad. Redan då ansåg A.Lindhagen området som ett potentiellt 
utvecklingsområde med det är först nu på 2000-talet som den nya stadsdelen 
realiseras. Byggnationen kommer att pågå ca tio år framöver.

Lindhagen, Stockholm.            Lokaliseringskarta över Stockholm



HAMMARBY SJÖSTAD, STOCKHOLM
Hammarby sjöstad ligger sydöst om Södermalm i Stockholm och är, till skillnad från 
de två tidigare områdena, till stora delar en färdigställd stadsdel.
Dagens Hammarby Sjöstad låg tidigare i förhållande till Stockholms innerstad i 
periferin och har därför av praktiska skäl länge utnyttjats av industriverksamheter 
(Stockholm stad Gatu- och fastighetskontoret 2002). Området var långt in på 1900-
talets slut ett eftersatt och nedslitet verksamhetsområde. Översiktsplanen från 1991 
förespråkade dock en nyexploatering av området med blandande bostäder 
och verksamheter i slutna kvartersformer men inget förverkligades. Först år 1996 
uppmärksammades området igen då de olympiska spelen ökade förutsättningarna 
för projektet. Sverige ansökte då om att få arrangera Olympiska spelen inför år 
2004 och ville då låta området få bli till en OS-by. Tanken var att stadsdelen skulle 
bli världens miljöanpassade stadsbyggnadsprojekt och fungera som ett ekologisk 
hållbart område. Då arrangemanget för Sveriges del fallerade bestämdes det att 
projektet ändå skulle genomföras. 

Huvudidén var att utnyttja det nedslitna industri- och hamnområdet och anamma 
tidigare traditioner i Stockholm för att uppnå en förankring till den övriga staden 
(Stockholm Hammarby Sjöstad). Detta genom att återskapa den traditionella 
uppbyggnaden av en tät stadsmässig bebyggelse med blandat verksamhets-
innehåll och bostäder i omkringliggande offentliga rum. Kvarteren skulle följa den 
traditionella innerstaden i kombination med att vara en halvöppen kvartersstad 
i modern tappning. Fasaderna skulle enligt Stadsbyggandskontoret efterlikna 
innerstadens karaktär genom att vara detaljrika och omsorgsfulla för att undvika 
att efterlikna dåtidens förekommande förortsbyggande. Planerarna ville ge 
bebyggelsen optimala ljusförhållanden och siktlinjer och samtidigt skapa god 
vattenkontakt med närhet till parker, grönska och naturrum. Trafikutformningen 
skulle också präglas av innerstadskaraktär och därför har esplanader fått utgöra 
ryggraden i området. Längs stråket koncentreras liv, rörelse och service av olika 
slag (Stockholm stad Gatu- och fastighetskontoret 2002).  Stockholms typiska mått 
med 18 meters gaturum och kvarter kring 70 x 100 meter har även blivit måtten för 
kvarteren kring esplanaden. Sammantaget har Stadsbyggandskontoret velat att 
projektet ska genomsyras av stadsmässighet, allt för att likna stad. Detta har ansets 
uppkomma genom att kvarterens förläggs tätt och sluts, offentliga rum skapas, 
detaljrika fasader utformas, verksamheter och bostäder blandas, större husvåningar 
byggs och esplanad planteras.

Stadsbyggandskontoret beräknar avsluta alla detaljplaner år 2012 (Stockholm 
Hammarby Sjöstad). Då beräknas stadsdelen inrymma 9.000 lägenheter för drygt 
20.000 invånare och totalt kommer ca 30.000 personer att bo och arbeta inom 
området.

Lindhagen, Stockholm.            Lokaliseringskarta över Stockholm

Hammarby Sjöstad, Stockholm.    Lokaliseringskarta över Stockholm



Bo01 Malmö.                        Lokaliseringskarta över Västra hamnen, Malmö.

VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ
Det sista område som jag avser ta upp är Västra hamnen i Malmö. Det är ett område 
som delvis omvandlats från ett hamn-, varvs- och industriområde till snart en helt 
ny stadsdel (Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret Limhamn- Västra hamnen Bo01). 
Avsikten är att skapa en ny modern stadsdel med både bostäder, verksamheter, 
utbildning, service, parker och grönytor med målsättning att det ska bli ett 
internationellt ledande exempel på en miljöanpassad tät innerstad. Planeringen av 
hela Västra hamnen området har genomgåtts av en översiktsplan. Härefter har olika 
delområden etappvis detaljplanerats där vissa redan har färdigställts. Till skillnad 
från andra omvandlingsprojekt har man i hela Västra hamnen i större drag velat 
bevara karaktärsdanande husgrupper, minnesmärken etcetera som påminner om 
det förflutna och i större bemärkelse beaktat platsens historia. 

Ett området som redan bebyggts är den västra delen av Västra hamnen (Malmö 
stad, Stadsbyggnadskontoret Limhamn- Västra hamnen Bo01 ). Området utgjorde 
år 2001 den europeiska bomässan, Bo01. Flera olika byggherrar och arkitektonisk 
mångfald liksom höga krav på hållbarhet har genomsyrat byggarbetet. Området har 
medvetet inte byggts med raka kvartersbildningar ,som de tidigare exempel har, utan 
meningen var att skapa stor variation (Malmö stad, Miljöförvaltning, På egen hand i 
västra hamnen). Inget kvarter liknar det andra och gårdarna är utformade helt olika 
varandra. Det finns också olika hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. 
I ledet att skapa en hållbar stadsdel har många av husen gröna tak.  För genom sedum 
på taken tas stor del av regnvattnet upp och rinner därmed inte ner i dagvatten-
systemet. Dessutom kyler det inomhus på sommaren och håller värmen ute på vintern. 
En annan positiv effekt är att de drar till sig olika fjärilar, fåglar och insekter liksom färgar 
hustaken beroende på årstid. Hela bomässeområdet har idag över 2.000 invånare 
(Malmö stad, Stadsbyggandskontoret 2005 Planer och strategier för Västra hamnen). 



KORT SLUTSATS AV REFERENSSTUDIERNA
Studierna visar på att den förändring som förväntas ske på Långebro är långt ifrån 
unikt i sitt slag. Långebro, liksom de tidigare nämnda fyra områdena, måste föränd-
ras för att möta framtidens behov av bostäder, arbetsplatser och rekreationsom-
råden. Eftersom flera Fysiska planerare står inför samma möjlighet/problematik bör 
ett samarbete ske över kommungränser för att områdena ska bli så optimala som 
möjligt.

Referensstudierna har gett en viss konkret inspiration till mitt kommande planförslag 
på Långebro, vilket kommer att nämnas i planförslaget.  Studierna har säkerligen 
också influerat mitt förslag på ett sätt jag inte direkt kan peka på. Med dessa studier 
som grund, liksom de tidigare presenterade planeringsförutsättningarna har härmed 
ett planförslag utvecklats. Förslaget kommer att presenteras i det nästkommande 
kapitlet.

MITT PLANFÖRSLAG



PLANFORSLAG 

Planförslagets ändamål är att, utifrån det nedgångna industriområdet på Långebro, 
åstadkomma en ny attraktiv och trivsam stadsdel. Avsikten är att låta Långebro 
återanvändas för att möta stora delar av Kristianstad centrums framtida efterfrågan 
på mark för bostäder, arbetsplatser, handel och rekreation. För att området ska 
tilltala många olika slags människor och företag föreslås olika bebyggelsetyper och 
skiftande bebyggelsekaraktärer. 

Stadsomvandlingen medger en förtätning av bostäder nära centrum och naturen, 
vilket överensstämmer med Kristianstad kommuns framtidsvision men strider mot 
planprogrammet för den fördjupade översiktsplanen fram till år 2025.

Det ska tilläggas att alla illustrationsbilder i planförslaget endast ska ses som en 
schematisk antydan om hur planområdets olika delar kan komma att se ut. Samtliga 
illustrationer är av Helén Karlsson, flertalet är utarbetade efter kartmaterial från 
Stadsbyggnadskontoret, Kristianstad kommun.

Planförslaget medger en funktionsblandad stadsdel för att för att gynna gång- och 
cykeltrafikanterna att nå stadens olika funktioner inom rimligt avstånd. Ett vidare led 
att minska de fossila bränslena och samtidigt lösa trafikproblematiken på Långebro 
och i Kristianstad centrum föreslås planområdets järnväg att nyttjas för persontrafik. 
Förslaget bygger på en ”park and ride” lösning. Ett större parkeringshus föreslås på 
Hedentorps industriområde, strax söder om planområdet, som med sin närhet till E22 
är lätt att nå. Genom denna kan besökare av Kristianstad centrum parkera för att 
i direkt anslutning åka vidare in mot stadens tågstation i centrum. Tåget kommer 
även stanna i planområdet, vilket gör att människor som vistas eller bor i området, 
främst barn, äldre och funktionshindrande har möjlighet att åka med tåget in mot 
stadens centrala delar. En tidsvinst på ca 15 minuter (1,5 km promenadavstånd) från 
det föreslagna parkeringshuset till centrum uppnås därigenom. Då markbeskaffen 
är relativt dålig på Långebro området bör garage i källarplan undvikas. Långebros 
invånare kan därmed utnyttja parkeringshuset som permanent biluppställningsplats. 
För att få bukt på parkeringsproblemet och den höga trafikgenereringen genom 
området till centrum måste det också ske en ekonomisk reglering av parkeringarna. 
Det bör vara höga kostnader att parkera i centrum och förmånligare att parkera i 
parkeringshuset på Hedentorps industriområde. 
Jag anser att detta förslag kommer att innebära en bättre parkeringssituation för hela 
Kristianstad samtidigt som Kristianstad kan gå i riktning mot att en mer miljömässigt 
hållbar stad.

INTRO

GRUNDIDÉ



Kristianstads innerstad karaktäriseras av boulevarder och kanaler, vilket också 
planeras utmärka den nya stadsdelen. Längs järnvägen och Långebrogatan planeras 
två boulevarder. Dessa två gator är tänkta att bli stadsdelens två huvudstråk dit mer 
kommers med liv och rörelse skapas. Den nya boulevarden i nord- sydlig riktning 
ska anslutas till Långebrogatan i norr och strax innan motorvägen i söder anslutas 
till viadukten på Hedentorpsvägen. Långebrogatans riktning, som härstammar 
redan ifrån Kristianstads grundläggning, kommer att kvarstå men kommer att få ny 
markbeläggning och kantas med träd på ömse sidor. Boulevardens utformning ska 
möjliggöra för bilar att parkera längs gatan, men främst gynna kollektivtrafiken och 
gång- och cykeltrafikanterna.

Kristianstad har överlag ett negativt förhållningssätt till vatten, då staden ständigt 
drabbats av översvämningar. Med tanke på stadens närhet till sjöar, åar och kanaler 
har det tidigare i arbetet påtalats att Kristianstads vattenkontakt ändock är mer 
eller mindre dålig. Planförslaget avser därmed förstärka vattenkontakten genom 
att ta in vattenelementet i planområdet. Dels genom att skapa vattenspeglar och 
mindre kanaler inom planområdet och dels förstärka vattenkontakten utmed Helge 
ås västra kant. Endera utan att det medför någon risk för översvämning.

Centrum

Helge å

Planförslaget grundidéer.

Kristianstad
vattenrike

Härlövs ängar

Planområdet
Järnvägen
Nya boulevarder

Nytt parkeringshus
Park and ride stationer
Öka vattenkontakten

Söder

Udden

Hedentorps industriområde

vikadukter
E22

Kristianstads tågcentral

Långebrogatan

Sedum tak ska karaktärisera planområdet.

Referensstudierna på Västra hamnen i Malmö har gett inspiration till att bebygga 
flertalet av taken på Långebro med sedum. Gröna tak är ur många aspekter ett 
lämpligt material på Långebro. Förutom att det ger en trivsam färg till området 
beroende på årstid så kan regnvattnet fångas utan att belasta dagvattensystemet 
i lika stor utsträckning. Detta då allt dagvatten i området, som tidigare påtalats, 
annars måste ledas bort för att inte riskera att förorena det ytliga högkvalitativa 
grundvattnet. Andra positiva effekter som tagits upp är att det kyler inomhus på 
sommaren och håller värmen ute på vintern liksom drar till sig olika fjärilar, fåglar och 
insekter.

Vattenspeglar skapas i hela området. Förutom kanaler är ovanstående exempel på hur dessa kan utformas.



Planförslaget bygger på en idé om var grönområden, verksamheter, bostäder 
med kommersiell verksamhet i bottenvåningen samt var enbart bostäder ska vara 
lokaliserade. Nedan kommer detta att presenteras schematiskt.

Det har tidigare nämnts att Kristianstads grönområden måste öka och förslaget 
bygger dels på att skapa nya rekreationsområden inom området och dels att länka 
samman dessa med omgivande grönområden, främst Härlövs ängar, Kristianstad 
vattenrike och Helge å. Målet är att skapa ett inbjudande och sammanhängande 
promenadstråk för att öka människors trivsel, välbefinnande och förbättra hälsan.

Två större parker skapas centralt i planområdets norra respektive södra del. Ett annat 
grönstråk förläggs mot motorvägen för ge skydd mot buller. För att företag ska få 
skyltläge utmed E22:an planteras grönstråket endast med lågvuxen vegetation. Det 
slutliga större grönområdet skapas vid dagens fågelslakteri i sydöst då det råder 
oklarheter om detta område ska tillåtas svämma över eller inte samt för att minska 
bullret från motorvägen. Området kommer därmed kunna bli brukbart för rekreation 
vid lågvatten. 

De tidigare nämnda vattenspeglarna och kanalerna kommer bland annat att 
knytas an till grönområdena för att skapa ett grönare och lummigare stadsrum. 
Det ska tilläggas att parkerna ska kännas trygga även vid mörkertid. Det är av stor vikt 
att parkerna förläggs i anslutning till bostadsområden för att skapa social kontroll.

Bostäderna förläggs sammanhängande och skyddat inne i området. Bostäderna 
lokaliseras även utmed Helge å och Kristianstad vattenrike för att ge goda utblickar, 
då vattenutsikt genererar en högre boendekvalité. Överlag ska boendestandarden 
vara hög och bebyggelsen ska självklart vara miljöanpassad, oavsett om detta 
kortsiktigt medför stora ekonomiska kostnader. Bostadsområdena kommer att 
förläggas invid grönområdena som avsnittet innan poängterar.

För att skapa en funktionsblandad stadsdel ska området fortsättningsvis innehålla 
mark för företag, under förutsättning att de bedriver icke störande verksamheter. 
Mest lämpad mark för tillverkningsindustrier, kontor och liknande är längs Allégatan 
och ut mot motorvägen. Därmed behöver trafiken som genereras av de olika 
företagen inte beröra de inre bostadsområdena. De föreslagna områdena får 
god tillgänglighet utmed trafiklederna liksom goda chanser att synas. Dagens 
verksamheter ska ges bra möjligheter att återinrättas i den nya stadsdelen.

Längs de två föreslagna boulevardstråken tillåts bostadshus med verksamheter i 
bottenvåningen. Om företag även vill inreda andra våningen med verksamheter 
tillåts detta, för övrigt skapas utrymmen för bostäder. Hit kan många av dagens 
verksamheter förläggas såsom massage- och fotvårdsverksamheten, kiosken, 
markis- och persiennförsäljningen, lampbutiken, golfbutiken, restaurangerna etc. 
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GRÖNOMRÅDEN BOSTÄDER VERKSAMHETER

BOSTÄDER MED 
VERKSAMHETER I 
BOTTENVÅNINGEN

SAMMANSTÄLLNING

Nya Långebroboulevarden

Allégatan

LOKALISERING AV DEN NYA STADSDELENS FUNKTIONER



Sammantaget är målet är att attraherar alla slags människor att bosätta sig i 
den nya stadsdelen. För att skapa denna integration behövs bland annat olika 
bostadsalternativ med skiftande utformning, lägenhetsstorlek, prisklasser och 
upplåtelseformer. Planförslaget bygger därför på olika hustyper i syfte att passa 
många olika människors livssituationer och önskemål. Planförslaget ska även, trots 
en relativt hög exploatering, vara anpassad för människan. Boende och besökare 
av området ska uppleva stadsdelen som måttfull och trivsam med kvalitativa och 
väl utformade utomhusmiljöer. Tillgängligheten ska vara god dels inom området 
men även till närområdena. Stadsdelens invånare ska ha korta avstånd mellan 
vardagens olika målpunkter såsom bostad, skola, arbete, service och fritidsaktiviteter 
vilket planområdets centrala lokalisering i Kristianstad banar väg för.

Bild ovan: Fotot visar Långebrogatan förr (året är okänt). Planförslaget ska återskapa den måttfullhet som 
tidigare karaktäriserade Långebro området. Bild: Regionsmuseet

Översta bilden till höger: A, B respektive H symboliserar grovt Kristianstads funktioner för arbete, bostäder 
och handel. Som framgår av kartan kommer planområdet att innehålla alla dessa nämnda funktioner. 
Linjen markerar förenklat stadens flöde. Avsikten är att flödet ska vara gent och lättillgängligt för att 
gynna gång- och cykeltrafikanterna att nå stadens alla delområden, såsom till Kristianstads externhandel. 
Externhandelsområden har annars en lokalisering och ett vägnät som gynnar bilisterna och missgynnar 
gång- och cykeltrafikanterna.

Nedersta bilden till höger: De olika funktionerna i Långebro området ska möjliggöra för invånarna att ha 
korta avstånd mellan vardagens olika målpunkter, vilket bilden ska illustrera.
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Områdets närhet till Kristianstads centrum gör att innerstadens utformning av kvarter, 
parker, torg och rumsbildningar har varit förebild för den nya stadsdelen. Genom 
detta kan en mer integrerad stadsbild mellan centrum och Långebro skapas. Den 
nya stadsdelen ska däremot väga upp centrumets nackdelar med för få grönytor 
och för få varierande bostadsalternativ. 
Nedan presenteras det slutliga planförslaget:

Nya boulevarder
 och parker.Bebyggelse utmed

Härlövs ängar, Kristianstad 
vattenrike och Helge å.

Ökad vattenkontakt 
och ny kajpromenad. 

Nytt strövområde.

Mörklila är ny 
bebyggelse, ljuslila 
markerar befintlig 
bebyggelse. 

Placering 
av nytt par-
keringshus.
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Planområdet kommer att innehålla olika bebyggelsetyper/karaktärer och ovan syns denna 
indelning grovt. Färgkoderna representerar bostäder, verksamheter och bostäder med 
verksamheter i bottenvåningen som tidigare. Med början på nästa sida kommer respektive 
område att förklaras.

Volymstudie av planförslaget sett från nordost.

Nya Långebro

Bebyggelseindelning



Innerstadens stadsmässiga bebyggelsestruktur ska främst prägla planområdets 
tillkommande hus vid boulevarderna och därefter minskas i fallande grad ifrån dessa. 
Boulevarderna ska vara sätet för innerstadens typiska intimitet och täthet med liv 
och rörelse. Husen kring boulevarderna ska vara bland de högre i området och 
karaktäriseras av modernare hus blandat med stenstadens utmärkande fasader. 
Husens bottenvåningar ska ha skyltfönster som ska ge liv åt stadsbilden samt innehålla 
inbjudande entréportar till verksamheterna och lägenheterna på ovanvåningarna. 
Husens längs den tillkommande boulevarden kan med fördel ha balkonger mot 
denna för att skapa social kontroll och attraktiva lägenheter. Balkonger bör däremot 
inte uppföras ut mot Långebroboulevarden då denna med stor sannolikhet kommer 
ha en högre andel biltrafik. Åt detta håll bör även lägenheternas badrum, kök och 
andra mindre bullerkänsliga utrymmen förläggas.
Längs Långebroboulevardens nordvästra del kommer fortsättningsvis bebyggelsen 
vara något tillbakadragande, detta för att skapa ett luftrum mellan Vilan och 
Långebro. En mer tydlig ridå som markerar Långebros stadsmässiga karaktär kommer 
istället att bildas på Långebros sydvästra hörn. 

Några av delområdets kvarter sluts medan andra har en mer öppen kvartesstruktur. 
Gemensamt för alla husen är att de alla har en stängd fasad mot boulevarderna. 
Det är av stor vikt att alla planområdets innergårdarna får en praktisk och vacker 
utformning. Gårdarna ska inrymma mark för sop- och cykelförråd liksom utrymme för 
lek och rekreation. Från innergårdarna ska man även på ett gent och lättsamt sätt 
nå gång- och cykelvägarna i området.

Förutom några av dagens verksamheter ska handel, som inte konkurrerar med 
innerstaden, tillåtas längs stråken. Långebroboulevardens affärsverksamheter 
tillåts innehålla något mer skymmande varor såsom färghandel etcetera än den 
tillkommande boulevarden. På så vis blir den nya boulevarden något mer fredat 
från biltrafik.
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Volymstudie av planförslaget sett från nordost.
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Långebroboulevarden sett mot söder.



Längs i norr kommer en husrad med liknande moderna hus i övervägande fyra 
våningar att förläggas intill Kristianstad vattenrike. Husen följer den befintliga 
Fälandsgata och längs denna kommer fortsättningsvis gång- och cykelstråket vara 
förlagd. Dessa trafikanter kan därmed vistas här även mörkertid då området blir 
bebott och upplyst. 
Husen kommer övervägande att ha innergårdar mot söder, och om inte kompenseras 
detta med att hela huset får utsikt mot grönområdet. Husen kommer att synas markant 
ifrån Härlövsängaleden och det är viktigt att det läggs stor omsorg på utformningen. 
Längs det mittersta huset kommer det finnas en entré ut mot grönområdet i norr. 
Denna port kommer bli hela planområdets entré till Kristianstads vattenrike och det 
kommande rekreationsområdet på Härlövs ängar. 
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Norra planområdets centrala bostadsområde avser innehålla flera volym- och 
ytmässigt mindre hus jämfört med de övriga husen i norr. Bebyggelsen ska bli 
lägre, intimare och höjdmässigt inte överstiga tre våningar. Den tredje våningen 
får endast bebyggas som en inredd vind med takkupor för att skapa mer livfulla 
och spännande tak, då dessa kommer att bli synliga för de högre omgivande 
bostadshusen. Innergårdarna ska vara omsorgsfullt utformade med soliga sittplatser 
och grönskande vegetation, som bostadsområdet själva ska sköta. Därmed 
kommer boende troligtvis känna bättre samhörighet till sitt bostadsområde. Mellan 
husen bildas trivsamma och välbelysta gränder. Området förutsätts attrahera fler 
barnfamiljer och av den anledningen kommer några av husen att få inbyggt garage 
i markplan. Avsikten är att de fåtal bilar som tillåts ska ingå i en gemensam bilpool 
för bostadsområdet.
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Mindre hus skapa-
de med inspiration 
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 BOSTÄDER

Fälandsgatan

Axonometri över området sett från nordost. Bostadsområde C. Biluppställning tillåts i markplan.



Området tillåter radhus i maximalt tre våningar. Radhusens fasader ska, på grund 
av det centrala läge, utformas med stadskaraktär. Stadsradhusens utformning 
tillåts skifta något avseende färg och utförande mellan de olika kvarteren för att 
undvika att området blir monotomt. Innergårdarna ska, precis som det föregående 
bostadsområdet, ges en utformning som därefter de boende tar hand om och 
sköter.
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Varje kvarter får 
olika bebyggel-
sekaraktärer.

Bilden visar schematiskt hur 
husen kan placeras. Bebyg-
gelsen kan med fördel 
delas upp mera.

Axonometri över området sett från nordost.
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Planområdets högsta byggnader, bestående av två punkthus med modernare 
fasaduttryck, kommer att placeras i planområdets nordöstra hörn. Skälen till husens 
lokalisering är att platsen har en fantastisk vy över både Kristianstad vattenrike, 
Tivoliparken, centrum, planområdet och Helge å, som många boende därigenom 
skulle kunna ta del av. På andra sidan Helge å finns dessutom några av Kristianstads 
största bostadsbyggnader, Finnlandshusen, och för att skapa en jämn stadsbild anser 
jag att de högre husen bör lokaliseras i nära anslutning till varandra. Punkthusens 
översta våningarna ska hållas öppna för allmänheten för att alla ska kunna betrakta 
Kristianstads placering i ett jordbrukslandskap omgivet av vatten. Punkthusen i 
planområdet ska symbolisera Kristianstads och Långebros nya stadsutveckling.

 BOSTÄDER

0 100 m

Långebro områdets två 
”landmärken” placeras 
i linje med de höga Fin-
landshusen.

 BOSTÄDER

Bostadsområde C. Biluppställning tillåts i markplan. Bostadsområde E.



Fyra relativt höga hus (ca fem till sex våningar) kommer att placeras invid Helge ås 
västra kant. Bostäderna kommer gestaltas som liknade waterfront hus gjorts i Sverige, 
såsom Norra Älvstranden i Göteborg, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Norra 
hamnen i Helsingborg. Husen tillåts uppföras med balkonger i alla fasadriktningar, 
dock kan det komma att bli mest aktuellt i söderläge. Husen ligger parallellt med 
Helge å och därför kan fönster gärna sticka ut genom utbyggnadsmoduler för att 
optimera utsikten. Mellan husen och Helge å kommer en vall fortfarande finnas, fast 
anpassad för att inte inskränka på tillgängligheten till vattnet. Längs Helgå å kommer 
offentlig yta att skapas med uppehållsytor, bryggor och kajpromenad. Mellan husen 
kommer vattenspeglar uppföras för att förstärka vattenrummet Helge å.

F

Här skapas fem mo-
derna och ljusa hus. 
Längs vattnet skapas 
god tillgänglighet för 
allmänheten.

0 100 m

Axonometri över området sett från öster.

Mellan husen ska-
pas lättillgängliga 
stråk mot vattnet.

 BOSTÄDER

Bostadsområde F. Helge å görs tillgänglig för allmänheten.



G

0 100 m

En ny stadspark.

Ett nytt grönområde i an-
slutning till bostadsområdet 
som fungerar som buller-
skydd för de boende.

torg

H

0 300 m100

Längs Allégatan och 
utmed E22 uppförs 
hus avsedda för 
olika typer av verk-
samheter.  

Axonometri över området sett från nordväst.

Längst i sydöst planeras ett bostadsområde som, med Västra hamnen som förebild, 
ska skapa inbjudande boendemiljöer. Området ska präglas av en arkitektonisk 
mångfald och intressant modern gestaltning. Husen kommer att inrymma bostäder 
i tre till sex våningar. Parken kommer delvis skymma området till att få vattenutsikt 
men vattenspeglar kommer dras in till parken och vidare mot bostadsområdet.

Längs med Allégatan ska, som tidigare nämnt, tillverkningsindustrier, kontor och 
liknande verksamheter förläggas. Husen uppförs i tre till fyra våningar. Huskvarteren 
i planområdet norra del har inte stängts för att möjliggöra några parkeringsplatser i 
markplan. Längst i sydväst är några av husen något tillbakadragna. Framför ska det 
beredas mark för parkeringsplatser till sådana företag som är mer kundrelaterade. 
Sammantaget kommer verksamheterna att få ypperligt skyltläge längs E22:an och 
Allégatan. Husen får även en sekundär funktion som bullerskydd för bostadsområdena 
inne i planområdet. Såvida ett större antal arbetsplatsparkeringar behövs för 
företagen kan dessa även nyttja Hedentorps parkeringshus. 

Axonometri över södra området sett från väster.

Från ett ritbordsperspektiv 
kan området se ”stökigt” ut 
men i verkligheten bildas, 
precis som i Bo01 i Malmö, 
attraktiva lägenheter och 
trivsamma rum.

 BOSTÄDER VERKSAMHETER



Mellan järnvägsbron och Långebro förläggas ett hus vars innehåll planeras vara av
offentlig karaktär exempelvis ett nytt kulturhus. Huset tillåts uppföras med en större
glasfasad utmed vattnet och under mörkrets infall kan därigenom Helge å ljusas 
upp mellan broarna, som annars är ett mörkt parti. Detta hus är ett i ledet i att 
försöka göra vattnet mer tillgängligt. Bron mellan centrum och Långebro området 
bör ges ett modernare uttryck för att ytterligare markera stadens stadsutveckling. 
Bron får bli markeringen för samhörigheten mellan de centrala och västra delarna 
av Kristianstad. Ord som lätt-, enkel- och tyngdlöshet bör vara en god vägledning 
vid utformningen av övergången.

I

KULTURHUS OCH BRO

0 100 m

Markeringen utgör 
endast platsen för kul-
turhuset utmed vattnet. 
Själva huset kommer att 
bli avsevärt mindre.

Ny bro.



PLANFÖRSLAGET

Placering av det 
nya parkeringshuset
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Härlövs ängar
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Den tidigare presenterade grundidén med ett grönområde centralt i norra 
respektive södra delen av planområdet grundar sig i att människorna ska ha en 
lättillgänglig grönyta i sin närhet, med undantag från innergårdarna. Planområdets 
parker ska fungera som andningshål i bebyggelsen och vara länkade till varandra 
liksom till omgivande park- och grönområdena. Nedan syns även ett förslag till 
promenadrunda.
Parkområdet centralt i södra delen av planområdet kommer karaktäriseras mera 
av en följdriktlig stadspark på grund av närheten till den södra stadsboulevarden 
jämfört med den norra som kommer var mer lummig och inriktad på aktiviteter 
såsom boll och lek. Det sydöstra grönområdet kommer utgöras av ett lummigt med 
välgenomtänkt grönområde med sitt- och utsiktsplatser. Som påtalats i kapitlet 
”planeringsförutsättningar” så kommer ett plank uppföras mot motorvägen.

Att skapa stråk snarare än flera olika torgbildningar inom planområdet har avsiktligen 
gjorts. Utifrån egna reflektioner anser jag det svårt att få människor att uppehålla 
sig till torg utom vid enstaka tillfällen som under varma sommardagar, torghandel, 
strejk och liknade arrangemang. Vid sådana händelser finns Stora och Lilla torg i 
Kristianstads centrum. Endast ett mindre torg har skapas i centralt i planområdets 
södra del. Här planeras gatumöbler, konstverk och vattenspeglar att uppföras. 
Torget ska fungera som områdets mötesplats. Torget ska dessutom får funktionen 
som ett kommunikationsknutpunkt. Här ska det förbipasserade tåget ha sin enda 
hållplatsstation i planområdet. För övrigt ska planområdet innehålla många små 
icke ytkrävande allmänna ytor och platsbildningar. Dessa kan komma att innehålla 
en gatumöblering med tilltalande markbeläggning och vegetation. Dessa ska 
förläggas med jämna mellanrum vid exempelvis gathörn och där husfasaderna 
möter gång- och cykelstråken.

Planområdets ytor kommer att, såsom alla ytor i en stad, kategoriseras som privat, 
halvprivat, halvoffentlig och offentlig. Målet är  att andelen offentliga ytor ska vara 
stort, detta för att Långebro ska upplevas som ett område för alla och inte enbart 
för de boende. Människor som inte bor i området ska därmed med utan känsla för 
utanförskap kunna vistas i områdets parker och offentliga miljöer.

Kajpromenaden planeras följa hela Helge ås västra kant från parken i söder vidare 
under den nya Långebron förbi kulturhuset och i nivå med järnvägsbron i norr. 
Längs med kajkanten ska en träbrygga löpa. När vattenståndet höjs och sänks ska 
bryggan fungera som en flytkropp som är förankrad i metallpelare som stabiliserar 
bron och gör den höjd- och sänkbar. Se illustration sidan 48.

ALLMÄNNA PLATSER

Kristianstad 
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Ströv-
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Nytt stort 
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0 200 m

Befintligt promenadstråk
En föreslagen promenadrunda
Promenadmöjligheter för att nå parkerna
Parker/grönområden
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PARKERING OCH TRAFIK
Parkeringshuset på Hedentorps industriområde ska uppföras med glasfasader för 
att kännas luftigt och tryggt att vistas i. Husets byggnadsyta och höjd får avgörs 
efter det att behovet och efterfrågan av parkeringsplatser har analyserats. ”Park 
and ride”-tåget planeras stanna inne i parkeringshuset så att man smidigt når den 
parkerade bilen. Möjligheten att nå huset utifrån via gång, cykel och bil ska självklart 
också enkelt. Informationsskyltar om parkeringshuset ska finnas längs infartsvägarna 
till Kristianstad för att få bättre publicitet och genomslag i syfte att minska trafiken i 
centrum.

Exempel på hur mindre platsbildningar i området kan utformas. Bilden visar på hur informationsskylten skulle kunna se ut.



Vägnätet har utformats med utgångspunkt från dagens vägnät. Vägarna har 
i största mån återanvänds av pratiska och ekonomiska skäl. Den tillkommande 
boulevardens läge, som tidigare nämnts, bygger på järnvägen lokalisering. Utifrån 
denna boulevard samt det befintliga vägnätssystemet har några av huskvarteren 
utformats.

Kommunens förutspår att Kristianstads fordonstrafik kommer att öka kontinuerligt 
och för att stoppa trenden bygger förslaget på att fordonen istället successivt ska 
minskas. Vägarnas dimensioner liksom parkeringsplatser kommer minskas snarare än 
öka för att gatorna inte längre ska domineras av biltrafik. Däremot kan inte biltrafikens 
framfart stoppas helt, då detta praktiskt taget skulle inskränka på tillängligheten. 
Biltrafiken tillåts i princip hela området med mycket begränsad hastighet. Tanken är 
att gång-, cykel- och biltrafikanter ska samnyttja gatorna i låg hastighet.  

Bebyggelsen 
har anpassats 
till det befintliga 
vägnätet och 
tvärtom.

Orange mar-
kerar befintliga 
vägar och grått 
nya.

jvg

Kollektivtrafik

Prioriterade 
gång- och 
cykelvägar

Oavsett om hela bilparken på sikt kan komma att drivas på förnybar energi så 
kommer de negativa konsekvenserna såsom bilköer och parkeringsproblem att 
kvarstå såvida inget görs. Den nya stadsdelen ska därför gynna kollektivtrafiken, 
gång- och cykeltrafiken liksom bilpooler. Kollektivtrafiken förutsätts ha samma rutt 
som i dagsläget, och som kapitlet ”planeringsförutsättningarna” påpekar så bör inte 
busshållplatstätheten öka. Däremot bör turtätheten och kapaciteten öka.

Gång- och cykeltrafikanterna ska gynnas genom att ett gent vägnät byggs upp 
i området. Stora delar av dagens nät behålls för att endast kompletteras bitvis. 
Dessutom ska dessa trafikanterna kunna nyttja alla vägar inom området utan att 
det ska utgöra någon risk. De som inte har tillgång till cykel ska kunna låna cykel vid 
olika avsatta platser. Lånestationer för cyklar bör utplaceras i hela Kristianstad, så att 
staden kan få genomslag som en cykelstad, likt Lund. Kristianstad har god potential 
att utvecklas som cykelstad då staden ringa utbredning gör detta möjligt. Det krävs 
dock fortsättningsvis en aktivt och genomtänkt planering.

Exempel på hur cykeluthyrning skulle kunna ske. Vid betalning/ identifikation i automaten låses en 
förankring upp.

Det nya 
tillskottet är 
tåget

Som påtalats i planeringsförutsättningarna är det det lämpligast att anordna en 
cirkulationsplats i korningen mellan Allégatan och Långebrogatan.



 Möbleringszon Gång och cykelväg/Bilgata vid behov Möbleringszon 

6 meter

4

Lokalisering av de olika vägsektionerna.

4

3

1

2

Här visas några vägsektioner. 
1) Vägen ska möjliggöra för alla trafikslag. 
Vägen kommer att innehålla en avsnitt för 
den prioriterad gång- och cykelvägen.

2) Längs med parken ska det finnas en 
gårdsgata för att undvika incidenter mellan 
bilar och människor i hög hastighet.

3) Boulevarden ska inte innehålla några kanter 
utan utgöras av en jämn markbeläggning för 
att på så visa markera att alla trafikslagen 
måste samsas. Bilarnas hastighet kommer 
begränsas till gångfart.

4) Området innehåller endast en väg i 
bostadsområdet, därutöver kommer gränder 
att skapas mellan husen för att säkerhetsställa 
framkomligheten för äldre, funktionshindrande 
och utryckningsfordon.

Entré/Möbleringszon Gång och cykelväg Gårdsgata Park

9 meter

2

19 meter

3

Entré/Gång och cykelväg Räls Gata Parkering Entré/Gång och cykelväg

14 meter

Gång och cykelväg Mindre bilgata Parkering Träd/plantering Gångväg Entré/Möbleringszon 

1



EXPLOATERINGSGRAD*
Planförslaget föreslår en relativt tät bebyggelse för att klara befolkningsökningen 
i framtiden samtidigt som den värdefulla åkermarken på så vis kan räddas från 
exploatering. Långbroområdet med ett fullt utbyggt planförslag kommer att rymma 
ca 2.500 bostäder. Detta under förutsättning att en bostad har en genomsnittlig yta 
på 100m². Här till höger syns en karta som markerar lägsta respektive högsta tillåtna 
våningshöjden i respektive område.

Genom att befolka området kan underlag för handel, kultur, kollektivtrafik, skola 
och annan kommunal service öka i området liksom i hela Kristianstad. Staden kan 
därmed kan växa och skapa fler arbetstillfällen och staden kan samtidigt stärkas 
som regionalt centrum för nordvästra Skåne, vilket är Kristianstad kommuns vision.

För att mäta den bebyggda ytan kan man använda sig av exploateringstal.  Talet 
beräknas genom att den bebyggda ytan (inklusive alla våningar) delas med 
fastighetens storlek.  Ju högre tal desto högre exploatering. Nedan till höger har 
denna beräknings gjorts. Nedan redovisas övriga beräkningar.

2-3 våningar
3-4 våningar
4-5 våningar
5-6 våningar

0 200 mca 12 våningar
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Exploateringstal för respektive område. Orange markering visar exploateringstalet vid den lägsta exploate-
ringsmöjligheten och lila den högsta exploateringsmöjligheten.

0 200 m

* Alla uträkningar utgör ungefärliga siffror.

Fastighetens storlek= 350.000m² 

Bebyggd markyta= 186.000 m²
Tidigare bebyggd markyta: 2.300 m²
Sammanlagd bebyggd markyta =188.300 m²

Bostäder vid lägsta tillåtna exploatering: 2.100 st
Bostäder vid högsta tillåtna exploatering: 2.900 st

 

Föreslag till tillåten våningshöjd.



TRYGGHETS- OCH SÄKERHETSASPEKTER
En nyexploatering av planområdet kommer bidrar med en sammanlänkning av 
närområdena. Då Långebro området inte längre står mörkt och ödsligt kommer detta 
förhoppningsvis leda till en större trygghet för hela sydvästra delen av Kristianstad 
genom att den sociala kontrollen ökar. För att öka tryggheten ytterligare, främst i 
planområdet under kvällstid, ska utformningen göras så att mörka vrår och gömslen 
liksom hög skymmande vegetation undviks. En belysningsplan bör också upprättas 
för att säkerhetsställa att området får en trygg vistelsemiljö vid mörker. Gång- och 
cykeltrafikanter ska inte behöva hindras av mörkrets infall.

ETABLERINGAR OCH FRAMTIDEN
Förutom det tidigare nämnda kulturhuset utmed Helge å föreslås Kommunalkontoret 
i Kristianstad flyttas till området. Det har nämligen under hösten år 2007 framkommit 
i den lokala tidningen ”Kristianstadsbladet” att det vid kommunens nuvarande 
lokalisering på Stora torg i Kristianstad finns önskemål om att etablera en galleria. 
Dessutom söker kommunen parallellt andra lokaler på grund av trångboddhet. 
Kommunalkontoret föreslås placeras vid den södra boulevardens östra sida.

Genom en exploatering av Långebro kommer underlaget för att service att öka, 
som tidigare påtalats. För att väga upp detta måste troligtvis skola, äldreomsorg, 
vårdcentral och annan kommunal service förläggas i området, var och vilka typer 
av verksamhet kan dock inte bedömas i dagsläget. Antalet bostäder kan därmed 
komma att minskas för att lämna plats till olika kommunala serviceinrättningar.

Området förväntas byggas ut i takt med att det finns behov av bostäder och lokaler 
för verksamheter. Norra planområdet bör byggas ut först, då en exploatering av 
denna mark inte kräver att de två stora slakterianläggningarna flyttar.

Lampor i markbeläggningen föreslås, då vistelsemiljön blir ljusare under kvällen samt att det blir estetiskt 
tilltalande.

Bild över hur huset vid torget norra kant kan gestaltas.
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