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Bild 2. Illustaration av gestaltningsförslag
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1. Sammanfattning 
 
Det här kandidatarbetet handlar om Kristianstads Stora torg.   
 
Kristianstad är en anlagd stad som grundades vid början av 1600-talet. Staden grundades av 
den danska kungen Christian IV och staden har sen dess grundande periodvis tillhört 
Danmark men sedan freden i Roskilde 1658 varit svenskt. Idag har kommunen drygt 80 000 
invånare och är enligt kommunen själva norra Europa snabbast växande region.  
De centrala delarna av Kristianstad innerstad består av två parallella gågator med ett torg i 
varje ända. Det mindre torget, Lilla torg, är fullt med liv och rörelse, butiker och serveringar. 
Det större torget, Stora torg, har inte längre någon större funktion i staden och används till 
mestadels som parkeringsplats. Kommunen har planer på att förflytta dagens resecentrum, 
som är belägget i den östra delen av staden, västerut till stationsområdet. Där resecentrum 
ligger i dag planeras ett nytt centrum som kallas för Östra centrum. Stora torg kommer då få 
en betydligt med central position. Även de verksamheter som är belägna kring torget 
kommer på ett eller annat sätt att gynnas av detta.  
 
Jag har analyserat torget efter Jan Gehl och Gordon Cullens teorier och därefter arbetat fram 
ett förslag till en omgestaltning av torget. 
 
Mitt huvudkoncept var varit Gehls teori om de olika kategorierna av utomhusaktiviteter, 
nödvändiga, frivilliga och sociala. Mitt mål har varit att alla dessa tre ska utspela sig på 
torget, helst samtidigt. 
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2. Inledning 
2.1.1 Bakgrund 
 
Kristianstad är min hemstad. Det är där jag vuxit upp. Men för att vara helt ärlig är jag egentligen från 
Fjälkinge, ett samhälle drygt en mil öster om Kristianstad. Men Kristianstad har ändå varit min stad. Jag minns 
första gången då jag och min kompis Emma ”gick på stan” själva utan att någon av våra föräldrar var med. Jag 
gissar på att vi var 10-11 år gamla och tog bussen in till stan. Till vår stad.  Efter ca 15 minuter på bussen var vi 
inne i staden som kändes stor och vi kändes oss vuxna, dels för att vi var själva men kanske främst för att vi 
hade en varsin liten handväska. Vi hoppade av bussen vid resecentrum, vi hade varit i stan många gånger 
förut med våra föräldrar och visste precis var butikerna vi ville besöka låg någonstans. Kristianstad centrum är 
inte så svår att hitta i, i stort sett består centrum av två raka parallella gator med ett torg i varje ände och så 
den lilla tvärgatan Hesslegatan. Från resecentrum gick vi direkt upp mot Lilla torg, på den tiden fick bilarna 
köra på hela Östraboulevarden, även framför Domus och resecentrum. Vi väljer Cardellsgatan upp mot 
torget, vi hade kunnat ta Döbelnsgatan också som hade varit närmare men det fanns inte så mycket som 
lockade där. Då. Då fanns det bara en restaurang som såg lite läskig ut. Vi fortsatte vidare och kom till Lilla 
torg, där tog vi höger upp på Östra storgatan. På vägen mot Stora torg gick vi inom ett par butiker men när 
vi nådde fram till torget vände vi och gick tillbaka, svängde in på Hesslegatan och kom in på Västra 
storgatan och gjorde samma sak där och vände vid torget och gick tillbaka till Lilla Torg. När vi gick söder 
ut så gick vi inte längre än till Tivoligatan innan vi vände tillbaka igen. Man kan helt enkelt säga att vi höll 
oss på de två största gågatorna.  
   Skulle jag ”gå på stan” idag så skulle rundan jag väljer att gå inte skilja sig direkt. Mitt och mina kompisar 
favorit matställe ligger på hörnan av Östra boulevarden och Cardellsgatan, butikerna där vi handlar och 
fikar ligger allihop på de båda stora gågatorna. Staden har vuxit lite på bredden, det finns mer som lockar 
på Östra boulevarden och ett försök att få centrum att växa söderut gjordes med att Södertorg anlades. 
Efter en stor brand på Lilla torg 20051 så byggdes ett helt kvarter om och ett par nya butiker öppnades. 
Men mot norr har det inte hänt så mycket. Går vi på stan vänder vi fortfarande när vi når Stora torg och 
går tillbaka eller ner på nästa gågata. Det finns ingenting som lockar, varken på torget eller på gatorna på 
andra sidan. Idag används torget som parkering. Vissa lördagar är det marknad. Annars lever torget upp 
två gånger om året, Kristianstadsdagarna och möjligtvis under julskyltningen.   
 

                                                           
1 Kristianstads kommun, Efter branden i centrala Kristianstad, 2011 

Bild 4. De röda prickarna  visar promenaden 

Bild 3. Skåne 
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Bild 5. Tiden går, Thomas Hallqvist, 2000, Stora torg Kristianstad 
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2.1.2 Kort historia om Kristianstad 
 
1600-talet 
Under våren 1614 beslutade sig den danska kungen Christian IV att grunda en ny 
försvarsstrategiskt stad som skulle vara lämpligare placerad än medeltidsstaden Vä2. Under 
våren 1614 pågick planeringen av staden under kung Christians IV:s direktiv. Samtidigt 
upphävdes stadsprivilegierna för Vä och lite senare även för Åhus, detta för att skynda på 
befolkningstillväxten i Kristianstad.3 Till en början kallades staden för Allön men följande år 
tillkommer namnet Kristianstad och 1622 utfärdades stadsprivilegier4 
 
Kristianstad anlades efter renässansens rutnätsplan. Med vallar och bastioner blev staden 
ett starkt fäste mot svenskarna och fungerade också som ett skydd för viktiga transporter i 
området.5 Heliga Trefaldighetskyrkan byggdes 1617-1628 och kallas för Nordens skönaste 
renässanstempel.6 
 
Redan från stadens grundanden fick staden en stor militär befolkning och växte så smått och 
hade på 1650-talet 1000 invånare. 7 
   Danmark blev indraget i 30-åriga krigen och 1648 dog Christian IV. Vid freden i Roskilde 
1658 blev Skåne svenskt och Kristianstad förlorade så sin betydelse som gränsfästning.8 1676 
tog danskarna tillbaka Kristianstad utan att de mötte något direkt motstånd och eftersom 
fästningsgravarna var uttorkade underlättades anfallet. Två år senare kapitulerade 
danskarna mot Karl XI. 1710 tågade danskarna åter in i Skåne och besatte staden innan de 
begav sig till slaget vid Helsingborg. 9  
 
 

                                                           
2 Kristianstads kommun, Vä, 2011 
3 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
4 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
5 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
6 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
7 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
8 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
9 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
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1700-talet 
Skåne var nu svenskt och 1735 byggdes det första rådhuset i staden på den plats som 
Christian IV hade avsett. Under mitten av 1700-talet påbörjades en ombyggnad av 
fästningen, vallar förstärktes, nya bastioner anlades och bombfasta valv byggdes. Handeln 
och sjöfarten med hamn i Åhus växte och fick en ledande ställning inom skånsk sjöfart. 10 
   1775 ändrades Helge å sitt utlopp, ån hade tidigare haft sitt utlopp vid havet i Åhus men 
efter att några bönder i Yngsjö grävt ett dike för att avleda vatten från sina ängar svämmade 
landsvägen i Yngsjö över och tog ett nytt utlopp i Yngsjö i stället. Detta ledde till att vattnet 
kring Kristianstad sjöng ungefär en halv meter. Landvinningar och mycket av den sanka 
marken blev torrlagd men det ledde också till att fästningsverken förlorade sin karaktär.11 
 
1800-talet 
Kristianstad miste under 1800-talet allt mer av sin betydelse som fästning. Istället betonades 
ställningen som ämbetsmannastad och 1821 inrättades hovrätten över Skåne och Blekinge. 
Efter en kraftig brand under sommaren 1847 påbörjades rivningen av fästningen.12  
När Sverige lite senare drabbades av koleran drabbades Kristianstad extra hårt, under 
augusti-september 1857 dog 600 personer, vilket då var cirka 19 procent av stadens 
befolkning.13 
 
Där fästningsvallarna rivits och vallgravarna fyllts igen anlade man runt staden boulevarder 
med kör- och gångbanor. Idén om boulevarderna är hämtade från Paris där man allt efter 
som staden har växt fått bygga nya vallar och anlagt trädkantade boulevarder där de gamla 
vallarna låg. Nya Boulevarden bildades 1873-74 då kanalen som delade stadskärnan fylldes 
igen. Ibland kallar man Kristianstad för ”Lilla Paris” just på grund av anläggandes av 
boulevarderna.14 
   1861 fick Kristianstad sin första industri, ett gjuteri med mekanisk verkstad. 1900 hade 
företaget cirka 425 anställda och en omfattande produktion av bland annat järnvägsvagnar, 
lokomotiv och ångbåtar. Mot slutet av 1800-talet blev industrierna fler. 

                                                           
10 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
11 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
12 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
13 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
14 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 

   Bild 6.  Gjutjärnsmodell över Kristianstad 1650 
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Från 1875 till 1910 ökande antalet köpmän inom brännerirörelsen från 62 stycken till 
ungefär 200 och framför allt därför fick handeln ett uppsving. Det var även under senare 
hälften av 1800-talet som järnvägsstationen, rådhuset, residenset, frimurarhuset, stadshuset 
och Söderportskolan byggdes.15 
   1865 öppnades järnvägen mellan Kristianstad och Hässleholm och staden sammanknöts 
med stambanan. Samtidigt byggdes gas- och vattenverk och avloppsledningar anlades. 
Gatorna försåg med belysning och trottoarer. Samma år som järnvägen invigdes 
fullbordades Trefaldighetskyrkan då den nuvarande tornspiran sattes upp (250år kyrkan haft 
ett tillfälligt lågt trätak).16 
 
1900-talet 
Under 1900-talet skedde stadens tillväx i huvudsak utanför den ursprungliga fästningen. 
Inflyttning och befolkningstillväxt skapade ett större behöv av bostäder. Från 1930-60 
fördubblades befolkningsmängden, från cirka 14 000 till 28 000.17  
   Kontorisering och handel i stadskärnan ökade under andra delen av 1900-talet. 
Centrumhandeln försköts till Lilla torg och ett Domusvaruhus stod färdigt 1964. Nya 
flerbostadshus byggdes efter att rivningar och saneringar genomförts i äldre 
bostadskvarter.18 
   1994 lades regementena P6 och A3 ner och prägeln av militärstad förändrades. P6 har idag 
omvandlats till högskola och A3 är idag ett område för olika utbildningar och aktiviteter.19  
   Kristianstads Vattenrike, ett våtmarksområde som är unikt till sin karaktär och belägenhet 
har man sedan 1980-talet jobbat kontinuerligt med. Detta för att stärka inriktningen om att 
bevara natur- och kulturmiljöer i Kristianstad.20 
   Av miljöskäl infördes gågator i centrum 1984.21 
 
 

                                                           
15 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
16 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
17 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
18 Kristianstads kommun, Kristianstad växer – en stad i balans, fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad, Särskilda hänsyn, s. 20, 2009 
19 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
20 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
21 Kristianstads kommun, Kristianstad växer – en stad i balans, fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad, Stadens utveckling, s.15, 2009 

                                 Bild 7.  Stadens utveckling under 125 år
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2000-talet 
Handelstradtionen i Kristianstad är fortfarande stakt och den kompaka stadskärnan har 
många butiker och serveringar. Flertalet lågprisvaruhus har vuxit upp i ett område i utkanten 
av staden. Basen i arbetslivet består av livsmedelsindustri och jordbruk samt offentlig 
förvaltning, handel och service.22  
   I Kristianstadsbygden och dess omgivning finns över 1 600 livsmedelsföretag och 
hundratals andra företag som erbjuder andra tjänster och produkter till livsmedelsindustrin. 
Kristianstadsbygden är landets främsta livsmedelsproducent. 2003 antogs logotypen ”Spirit 
of food” som ska symbolisera stadens känsla och passion för mat. 23 
   2005 invidges Biofärsområdet Kristianstads Vattenrike som är ett unikt område med 
fågelrika våtmarker.24 Samma år drabbades Kristianstad av en kraftig brand som förstörde 
ett kvarter vid Lilla torg.25  
  Kristianstad kommun är idag Skånes största kommun med en totalyta på 1346km². I slutet 
av 2009 hade kommunen 78 788 invånare, ungefär 30 000 av dessa bor i centralorten i 
Kristianstad26. Kristianstad är Sveriges tätortstätaste kommun men ett 40-tal orter och mer 
hälften av dessa har fler än 500 invånare.27 
   Kristianstadkommun tillhör Öresundsregionen och är en av de snabbast växande 
regionerna i norra Europa.28 
 
 
 
  

                                                           
22 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
23 Kristianstads kommun, Om kommunen, 2011 
24 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
25 Trelleborgs allehanda, Kraftig brand i Kristianstad i natt, 2005-03-07 
26 Kristianstads kommun, Om kommunen, 2011 
27 Kristianstads kommun, Tätorterna i Kristianstadskommun, 2011 
28 Kristianstads kommun, Om kommunen, 2011 

  Bild 8. Logotypen för Spirit of food 
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2.1.3 Begrepp 

2.1.3.1 Offentlig plats 
Enligt Nationalencyklopedin är offentlig plats en term som omfattar platser som är 
tillgängliga för allmänheten, så som parkeringsplatser, parker, torg och väntsalar i anslutning 
till allmänna kommunikationer.29 
 

2.1.3.2 Offentligt rum 
Offentligt rum är en del av bebyggelsemiljön som är tillgänglig för allmänheten. Exempel på 
platser är gator, passager, gallerior, torg och parker. Husens fasader, plank och vegetation 
kan ofta betraktas som väggar. Begreppet passar främst in i stadsmiljöer.30 
 

2.1.3.3 Offentlig  
Tillgänglig för allmänheten och avser verksamhet eller material som berör alla i ett samhälle, 
som avser statlig och kommunal förvaltning. 31 
 

2.1.3.3 Privat 
Ofta menas motsatsen till offentlig, statlig eller kommunal.32  

                                                           
29 Nationalencyklopedian, band 14, 1994, s. 398 
30 Nationalencyklopedian, band 14, 1994, s. 398 
31 Nationalencyklopedian, band 14, 1994, s. 395 
32 Nationalencyklopedian, band 15, 1994, s. 284 
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3. Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka och diskutera Stora torg i Kristianstad och om hur man  
genom en omgestaltning av torget kan göra platsen mer tilltalande, attraktiv och levande. 
 

3.1. Frågeställning 
 

- Utgör Nya Boulevarden en barriär genom staden? Kan den i så fall åtgärdas på något sätt? 

De finns tre biltrafikerade gator som går genom Kristianstad centrum i väst-östlig riktning,  
de båda i söder är Södra Kaserngatan och Tivoligatan, de är båda enkelriktade åt ett varsitt håll.  
Den tredje gatan är Nya Boulevarden och är den som löper precis vid Stora torg och knyter an  
de två olika resecentrumen, järnvägsstationen och busstorget. Jag tror att det är Nya Boulevarden,  
som har trafik åt båda hållen samt att många av stadsbussarna passerar just där, skapar en barriär  
i staden. Det är den som gör att vi vänder och går tillbaka. Det är just Stora torg och denna barriär  
jag vill titta närmare på. 
 
- Kan man genom en omgestaltning av torget koppla ihop det framtida resecentrum med 
resterande delar av staden och samtidigt öka användningen av platsen? Hur skulle en 
sådan gestaltning kunna se ut? 
 
Kristianstad kommun har planer på att bygga om centralstationen till stadens enda resecentrum och  
där dagens resecentrum ligger ska en ny stadsdel byggas som har fått namnet Östra centrum. Stora torg  
kommer då få en mer central och mer betydelsefull roll än vad det har idag. Anländer man till det nya  
resecentrum och vart man än ska ta sig vidare mot centrum så kommer man att passera eller korsa torget  
på att eller annat sätt. Genom en omgestaltning av torget hoppas jag att på ett bra sätt koppla ihop de olika stadsdelarna.  
 

3.2 Avgränsningar 
Den fysiska avgränsningen av mitt arbete är Stora torg. Mitt arbete är inte något färdigt planförslag utan  
är ett gestaltningsförslag med idéer och förslag på olika åtgärder som på olika sätt skulle öka användningen  
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av torget. Mina förslag och idéer redovisas med hjälp av fotografier, skisser och kollage. 
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4. Metod 
Metoden jag har använt mig av för att samla in material till mitt arbete har varit 
metodtriangulering. I det här fallet av kvalitativa och kvantitativa metoder. 
 
Jag har undersökt litteratur, dokument, gjort observationer och analyser av exempelvis 
rörelse runt om och på torget. Jag har även gjort en enkätundersökning.  
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5. Resultat 

5.1 Enkätundersökning 
Enkäten – se bilaga 9.1 
 

För att på ett enkelt sätt få reda på vad Kristianstadsborna själva saknar och vill använda sitt 
torg till sammanställde jag en enkät. Enkäten består av åtta korta frågor där den tillfrågade 
kryssar i det alternativ som passar bäst. 
   Av tidsmässiga skäl skickade jag ut denna enkät via e-mail. Jag valde att skicka enkäten till 
30 personer som jag mer eller mindre känner och som jag alla vet bor eller har bott i 
Kristianstad. Att jag valde 30 slumpmässiga personer från min adressbok beror också på att 
jag hade en hypotes om att chansen att de skulle skicka tillbaka sina svar skulle vara större 
än om jag vände mig till 30 personer som jag inte känner alls. 19 av de tillfrågade skickade 
tillbaka ifyllda enkäter. 
 
Fråga 1. 
Vilken relation har du till Kristianstad? 
Här ville jag få reda på om Kristianstad är den svarandes hemstad eller om denne bara 
arbetar/studerar i staden. En fråga som egentligen inte hade behövt vara med då jag redan 
innan visste att de tillfrågade allihop bor eller har bott i Kristianstad. 
 
Två svarade att de arbetar i Kristianstad men att de bor någon annanstans, fem svarade att 
staden är deras hemstad men att de bor på annan ort. Resterande tolv svarade att de bor i 
Kristianstad. Som sagt, jag anser att frågan saknar relevans då jag redan visste att den 
tillfrågade har någon form av relation till staden. 
 
Fråga 2.  
Om du på något vis använder Stora torg, hur gör du det? 
Här ville jag få reda på om personen använder torget och hur. Jag angav bara två 
svarsalternativ, de två aktiviteter som jag observerat – parkering och gena över torget till 
stationen. Ett tredje alternativ ”annat” där man själv kunde fylla i borde också varit med. 
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Svaren jag fick här var så gott som jämnt mellan de båda svarsalternativen. Och inte så 
konstigt då jag inte angav fler alternativ. 
 
Fråga 3. 
Vistas du något på Lilla torg? 
Lilla torg är det lite mindre torget som ligger ett par hundra meter söderut från Stora torg. 
Kring Lilla torg finns butiker, ett par uteserveringar och frukt-/blomsterhandel. Jag ville här 
styrka min uppfattning om att Lilla torg används i större utsträckning än Stora torg. Det fanns 
tre svarsalternativ, att man vistas mer på Lilla torg än Stora torg, att man vistas på de två 
torgen lika mycket och att man inte vistas något på Lilla torg. 
 
15 av respondenterna svarade att de vistas mer på Lilla- än Stora torg. 3 svarar att de vistas 
lika mycket på båda ställena. 1 respondent svarade att denne inte hade några ärenden på 
torget. Min uppfattning om användandet av torget stämde.  
 
Fråga 4. 
Kan du tänka dig att sätta dig på en bänk på Lilla torg och äta en glass? 
 
Jag var övertygad om att en klar majoritet av de tillfrågade skulle svara ja på frågan och 
mycket riktigt.Av svaren jag fick in svarade 16 personer att de kunde tänkta sig att äta en 
glass på Lilla torg. Endast 3 personer svarade nej.  
 
Fråga 5. 
Kan du tänka dig att sätta dig på en bänk på Stora torg och äta en glass? 
Med fråga 4 och 5 ville jag helt enkelt se skillnaden mellan om man kan tänka sig äta en glass 
på Lilla respektive Stora torg. 
 
Svaren jag fick in här var betydligt jämnare än vad jag hade trott, då jag trodde att många fler 
skulle svara nej på denna frågan. Med bara en rösts marginal var det fler som svarade ja på 
den frågan. 
 
Fråga 6. 
Om nej på föregående fråga, varför inte? 
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Här listade jag ett par alternativ på tänkbara anledningar till att man inte skulle vilja äta glass 
på Stora torg. Anledningarna var att det är för mycket trafik och att det inte finns någonting 
att göra eller att titta på. Det tredje alternativet var ”Annan anledning” och det svarande fick 
själv fylla i anledning.  
 
Majoriteten av respondenterna på denna fråga svarade att det inte fanns någonting att göra 
eller titta på. Endast två svarade att anledningen var trafiken. Två respondenter fyllde i ett 
eget svarsalternativ på ”Annat” med följande ” för mycket rännande folk” samt ”äter inte 
glass”.  
   Min hypotes om resultatet på frågan var att de flesta skulle ange alternativet om att det 
inte fanns något att göra eller att titta på. Dock trodde jag att fler skulle ange trafiken som 
anledning. 
 
Fråga 7. 
Vad skulle få dig till att besöka Stora torg i större utsträckning? 
Här får jag reda på vad som skulle få de svarande att besöka torget mer. Detta tog jag med 
mig när jag arbetade fram planförslaget. De valbara alternativen var mindre trafik, marknad, 
servering/uteservering och annat med möjlighet att fylla i själv. 
 
Endast en respondent svarade att mindre trafiken skulle få denna att besöka torget mer. 3 
personer fyllde i alternativet marknad. Samma respondent som inte tycker om ”rännande 
folk” önskade sig ”mer lummigt med växter” för att besöka torget. Övriga respondenter 
svarade alla att om det fanns en uteservering skulle de besöka torget i större utsträckning. 
Vilket inte förvånar mig. Jag har uppfattningen om att Kristianstadsborna är väldigt förtjusta i 
att fika och att njuta av solen på uteserveringar, vilket jag nu har fått ett bevis för. 
 
Fråga 8. 
Vad saknar du mest på Stora torg? 
Sista frågan känns nästan som en upprepning av föregående fråga. Jag frågar dock rakt ut vad 
de där den svarande saknar på torget. Jag angav alternativen grönska, sittplatser, 
servering/uteservering och annat med möjlighet att fylla i själv. 
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Svarsalternativen grönska och sittplatser fick båda fyra svar var. Servering/uteservering fick 
14 svar och alternativet ”annat” fick ett, dock utan att något alternativ var ifyllt.  
Precis som jag misstänkte fick servering/uteservering flest svar ifyllda. Dock trodde jag att 
både grönska och sittplatser skulle få fler röster. 
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5.2 Teoretiska utgångspunkter 

5.2.1 Gordon Cullen 
Gordon Cullen var en brittisk arkitekt som levde mellan 1914 och 1994. Inom 
planeringssammanhang har han gjort sig känd för boken The Concise Townscape som utgavs 
första gången 1961. Cullen var den som myntade begreppet ”townscape”, stadslandskap.33 
34 
Cullen skriver om Serial Vision, när man rör sig mot ett mål. Medans man rör på sig genom 
sin utvalda promenad förändras vyn framför sig.35 Cullen skriver vidare om vad enligt honom 
är de vanligaste skälen till att människor vistas på en offentligplats, dessa skäl är skugga, 
trivsel, bekvämlighet och skydd. Cullen menar att om dessa finns ökar vistelserna på platsen 
samt att den blir längre.36 
 
Genom att använda olika typer av material och mönster i markbeläggningen menar Cullen 
att man lättare kan se när olika platser och rum börjar och slutar men även var man ska gå, 
cykla och köra. Genom markläggningen kan man också sammanlänka olika plaster.37 Cullen 
skriver också om motsatsen, olika sorters hinder som kan dela upp platser så att de inte har 
något sammanband. Fyra olika hinder som alla påverkar en plats tillgänglighet är menar 
Cullen stängsel/staket, vatten, planteringar och höjdskillnader.38  
Enligt Cullen har ett populärt torg caféer i byggnaderna med uteserveringar längs med 
väggarna. Där ska finnas träd för att ge skydd från fåglar och väder. Cullen menar att 
viktigast är den visuella uppfattningen som torget uttrycker och att det är viktigt att 
arkitekter och planeringsarkitekter inte ignorerar detta utan utformar platser utifrån det.  
Cullen skriver också att för att ett torg ska utgöra en bra plats ska torget ha plats för olika 
sorters aktiviteter.39 

                                                           
33 Wikipedia, Gordon Cullen, 2011 
34 Godron Cullen, The Concise Townscape, 1971, baksida 
35 Godron Cullen, The Concise Townscape, 1971, s. 17 
36 Godron Cullen, The Concise Townscape, 1971, s. 23 
37 Godron Cullen, The Concise Townscape, 1971, s. 53 
38 Godron Cullen, The Concise Townscape, 1971, s. 56 
39 Godron Cullen, The Concise Townscape, 1971, s. 100-101 
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5.2.2 Jan Gehl 
Jan Gehl föddes 1936 och är en dansk arkitekt och professor i urban design. 1971 utgav Gehl 
Life Between Buildings – Using Public Space. Gehl är också känd för att ha initierat gågatan 
StrØget i Köpenhamn.40 41 42 
 
I Life Between Buildings diskuterar Gehl olika typer av offentliga platser och hur vi vistas på 
dem. Enligt Gehl finns det tre olika typer av utomhusaktiviteter och de har alla olika krav på 
miljön man vistas i. Den första kategorin kallar han för nödvändiga aktiviteter. Exempel på 
nödvändiga aktiviteter är att gå till skolan eller arbetet, vänta på bussen eller att posta ett 
brev. Den andra kategorin är frivilliga aktiviteter och exempel på sådana aktiviteter kan vara 
att ta en promenad eller att slå ner sig på en bänk och njuta av solen. Den sista kategorin är 
sociala aktiviteter och är beroende av att andra vistas på samma ställe. Exempel på sociala 
aktiviteter kan vara barnens lek eller att stanna till på gatan och prata med grannen.43 
 
Gehl menar att det är på offentliga plaster vi får den kontakt med andra människor som vi 
behöver. På de olika platserna hör, ser och känner vi igen människor genom hur de uttrycker 
och klär sig. Om aktiviteten på de här plasterna minskar så skulle även kontakten mellan 
människorna minska.44 Gehl menar att genom att se och höra andra människor får vi en 
uppfattning om hur vi ska bete oss. Barn fungerar likadant, ser de varandras lek vill de också 
vara med och genom att observera varandra kan de komma på nya idéer till lekar.45 
 
Gehl menar att det finns ett samband mellan var exempelvis bänkar är placerade och hur 
mycket de används av invånarna. Står bänkarna i en miljö med utsikt över aktiviteter så 
används dessa mer än bänkar som är placerade på platser med mindre aktiviteter. Samma 
sak gäller då bänkarna är placerade rygg mot rygg, då det är främst bänkarna som är riktade 
mot aktiviteten som används.46 

                                                           
40 Jan Gehl, Life Between Buildings – Using Public Space, 2006,  baksidan 
41 Gehl Architects – Urban Quality Consulants, 2011 
42 Wikipedia, Jan Gehl, 2011 
43 Jan Gehl, Life Between Buildings – Using Public Space, 2006, s. 9-12 
44 Jan Gehl, Life Between Buildings – Using Public Space, 2006, s. 15-17 
45 Jan Gehl, Life Between Buildings – Using Public Space, 2006, s. 21 
46 Jan Gehl, Life Between Buildings – Using Public Space, 2006, s. 27 
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Gehl skriver vidare om att användningen av de offentliga platserna har minskat men menar 
att det inte är konstigt. Vi använder inte de offentliga plasterna för direkta möten för att 
hålla oss uppdaterade då vi idag använder allt mer telefon, internet och tv:n för att ta 
kontakt och få information. Tillgången till bil har också gjort det lättare att kunna ta sig 
längre sträckor och skapa nya mötesplatser.47 
 
Offentliga platserna, av alla dess slag och storlekar är nödvändiga i staden, menar Gehl. Han 
punkterar också att övergången mellan de offentliga platserna bör vara mjuk och att det bör 
finnas en markering för att man ska veta när man träder in på en ny plats men det får 
samtidigt inte hindra kontak med övriga miljön.48 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
47 Jan Gehl, Life Between Buildings – Using Public Space, 2006, s. 49 
48 Jan Gehl, Life Between Buildings – Using Public Space, 2006, s. 61 
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5.3 Analys av Stora torg 
Utefter de teoretiska utgångspunkterna från föregående stycke har jag analyserat Stora torg.  

5.3.1 Gordon Cullen – Serial vision 
Med kamerans hjälp har jag beskrivit en vanding från Centralstationen till korsningen mellan 
Nya och Östra Boulevarden. Att jag väljer just denna sträcka beror på att Stora torg ligger 
just mellan dessa två platser som i framtiden kommer ha större betydelse än idag. 
Centralstationen är det framtida resecentrumet för både tåg och bussar och korningen 
mellan Nya och Östra Boulevarden är där det planerade Östra centrum kommer att ta plats.  
 

Bild 1 – Trefaldighetskyrkan är det första man ser när man kommer  Bild 11 – Vi passerar Ikaros, skultur gjord av Palle Pernevi, 1965.49   
              ut från centralstationen. Bild 13 – Vi fortsätter diagonalt över torget och når fram till det motsatta hörnet.  
Bild 2 – Vi rör oss lite söderut för att ta oss till övergångstället. Här kan                   Här blir beläggningen annorlunda igen och visar var man får köra, gå   
              man tydligt se i markbeläggningen var man ska gå eller cykla.                   och cykla. 
Bild 6 – Vi har korsat vägen och får se kyrkan från sidan. Bild 15 – Vi har rundat hörnet och blickar nu österut. 
Bild 7 – Längre fram kan vi ana att en plats kommer öppna upp sig. Bild 16 – Nu är vi framme där det nya Östra centrum kommer i framtiden kommer  
Bild 10 – Vi står vid torgets nordvästra hörn och blickar ut över det                   att börja. 
                tomma torget. Det är tydligt definierat var man får köra men ingen  
                beläggning som uppmuntrar fotgängare att gå över torget. 
  
      
 
 
 

 
 

 

 

                                                           
49 Kristianstads kommun, Ikaros, 2011 

Bild 9. Serial vision 
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Bild 10. Serial vision 
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5.3.2 Jan Gehl 
De få aktiviteter som sker på Stora torg en vanlig vardag är enligt mina erfarenheter och 
inventering är att gå längs med torget till busshållsplatsen, parkera bilen och att gena över 
torget till tågstationen. Alla dessa aktiviteter hamnar under kategorin nödvändiga 
aktiviteter.  
 
Frivilliga aktiviteter så som att slå sig ner på en bänk, njuta av solen och titta på människor är 
anser inte jag tilltalande på Stora torg. Dels finns det knappt någonstans att sitta än mindre 
något att titta på.  
 
De få bänkar som är placerade på Stora torg saknar utsikt över någon form av aktivitet.  
 
Sociala aktiviteter är beroende av att andra vistas på samma ställe och då knappast någon 
vistas på torget så sker det inte heller några sociala aktiviteter. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Bild 11. Sittplats, Stora torg 

Bil d 12. Sittplats, Stora torg 
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5.4 Inventering av Stora torg 

5.4.1 Rådhuset 
Rådhuset byggdes 1891 och ersatte en äldre rådhusbyggnad. Den nya byggnaden uppfördes 
i imiterad Christian IV-stil. Inskriptionen PAX VOBIS betyder Frid med Eder och var kungens 
hälsning till borgerskapet. Uppe i nischen står en bronsstaty av Christian IV gjord av Bertel  
Thorvaldsen.50 

 

5.4.2 Stora Kronohuset 
Kronohuset uppfördes 1840-1841. Inskriptionen LEGIBUS ET ARMIS – för lagar och vapen. 
Här satt hovrätten över Skåne och Blekinge. Hovrätten flyttade till Malmö 1917 och 
Kronohuset har därefter endast disponerats för militära ändamål.51 Idag ägs Kronohuset av 
ett fastighetsbolag som under de senaste tio åren har anpassat delar av byggnaden för civila 
ändamål.52

  

 

5.4.3 Regionmuseet 
 
1616 lades grunden för det som skulle bli en slottsbyggnad men endast stallet blev uppfört. 
Stallet ändrades om efter ett 10-tal år till tyghus. På 1780-talet fick byggnaden sitt 
nuvarande utseende och 1959 inreddes det till museum.53 
 
Dagens konsthall, som är det gamla posthuset och tvillingbyggnaden intill byggdes på 1910-
talet. Idag är posthuset sammanbyggt med museet. Under många år var tvillingbyggnaden 
Riksbank men idag populär pub och restaurang.54 
                                                           
50 Kristianstads kommun, Kristianstad på egen hand, 2007 
51 Kristianstads kommun, Kristianstad på egen hand, 2007 
52 Militärsällskapet i Stora Kronohuset i Christianstad, 2011 
53 Kristianstads kommun, Kristianstad på egen hand, 2007 
54 Kristianstads kommun, Kristianstad på egen hand, 2007 

                                                            Bild 13. Rådhuset

                                                  Bild 14. Stora Kronohuset

                                                       Bild 15. Regionmuseet
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 5.4.4 Frimurarhuset 
1776 instiftades den första frimurarlogen i Kristianstad. 1884 stod byggnaden färdigt och 
invigdes av Oscar II.55 Idag inrymmer byggnaden bland annat Stadshotellet.  

 

5.4.5 Borgmästargårgen 
Borgmästargården byggdes vid stadens grundande. På fasaden står 1640 som anger  
året för den andra våningens påbyggnad. Den nuvarande utformningen på huset  
kom till under 1800-talet. Mars 2011 har turistbyrån sina lokaler där. 

 

 

 

 

5.4.6 Trefaldighetskyrkan 
Heliga Trefaldighetskyrkan byggdes 1617-1628 och kallas för Nordens  
skönaste renässanstempel.56 Inte förens 1865 fullbordades Trefaldighetskyrkan  
med att den nuvarande tornspiran sattes upp, detta efter att haft ett  
tillfälligt lågt trätak i 250 år.57 
 

                                                           
55 Kristianstads kommun, Kristianstad på egen hand, 2007 
56 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 
57 Kristianstads kommun, Staden Kristianstads historia, 2011 

Bild 16. Frimurarhuset 

Bild 17. Borgmästargården 

                                             Bild 18. Trefaldighetskyrkan 
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5.5 Översiktsplan 2009 
 
Kristianstad växer – en stad i balans kallas den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad 
stad och antogs av kommunfullmäktige 2009-06-09. 
För kommunen finns fem uppsatta visioner och mål som är styrande för kommunens 
utveckling. Målen ska ge riktningen för stadens utveckling och ska vara vägledande vid 
planering, lovgivning, utbyggnad och underhåll av staden. Målen ska samverka med 
varandra för att Kristianstad ska växa på ett så hållbart och balanserat sätt som möjligt58.  
De fem målen är som följande och är hämtade från den fördjupade översiktsplanen för 
Kristianstad stad.   
 

- Staden som regionalt centrum, Kristianstad ska fortsätta att vara ett starkt regionalt 
centrum för boende, verksamheter, kultur service, utbildning och handel.  

- Den täta och blandade staden. Stadens stadsbyggnadsstruktur ska främja närhet mellan 
olika funktioner och bidra till ett starkare, tryggare, jämlikare, tolerantare, 
hälsosammare och resurssnålare samhälle. 

- Den energi- och resurseffektiva staden. Stadsbyggnadsstrukturen ska bidra till att färre 
kör bil inom staden, att mark nyttjas på ändamålet bästa sätt och att utsläpp inom 
staden minskar. 

- Den vackra staden. Stadens byggnader, gator, torg och parker ska utformas med 
omsorg. Planer för ny bebyggelse ska utgöra de ramverk som förmedlar Kristianstads 
värden för god bebyggelse.  

- Staden och vattenriket i symbios. Staden och Biosfärsområde Kristianstads Vattenrike 
ska utvecklas tillsammans, sida vid sida. För att nå en långsiktig hållbar utvecklig är det 
viktigt att den biologiska mångfalden bevaras då staden växer.59 

                                                           
58 Kristianstads kommun, Kristianstad växer – en stad i balans, fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad, Fem stadsbyggnadsmål, 2009, s.42-49 
59 Kristianstads kommun, Kristianstad växer – en stad i balans, fördjupad översiktsplan för Kristianstad stad, Fem stadsbyggnadsmål, 2009 s. 42-49 

                   Bild 19. Den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad 
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Bild 20. Axonometri av estaltningsförslag 
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6.  Slutsats 

6.1 Sammanfattning av omgestaltning 
 
 Omredigering av trafik 
 Borttagning av parkering 
 Stråk diagonalt över torget i båda riktningarna 
 Mobila sittplatser 
 Ökning av grönska 
 Servering/uteservering 

 
 
 
 
 

 

6.2 Omgestaltning av Stora torg 

6.2.1 Koncept - teori 
Resultatet av enkätundersökningen samt kommunens fem 
uppsatta visioner och mål om stadens utveckling har legat till 
grund till mitt förslag. Mitt koncept har varit Jan Gehls teorier om hur vi vistas på olika offentliga platser. Gehl 
menar att det finns tre olika aktiviteter som vi utövar utomhus. Alla dessa tre kategorier ställer alla olika krav på 
miljön. Det jag vill göra är att kombinera dem. Jag vill att både de nödvänliga aktiviteterna som att gå över torget på 
väg till stationen, de frivilliga som att slå sig ner och äta en glass och de sociala som att stanna till och prata med den 
som äter glass.  
   Efter ombyggnaden av det nya resecentrumet i väst och det nya Östra centrum kommer Stora torg ha en större 
roll än vad det har idag. Jag vill att alla aktiviteter ska utövas och inte bara parkering som idag. 
   Mötesplats och rörelse har också varit två viktiga nyckelord när jag har jobbat fram gesaltningsförslaget.  

Bild 21. Gestaltningsförslag 
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6.2.1.1 Rörelse 
Idag sker det ingen direkt rörelse över torget. Bil och busstrafik passerar 
torget längs Nya Boulevarden. Möjligtvis att någon fotgängare korsar över 
torget. Samt att ett antal bilar står parkerade där. Jag har en vision om att 
skapa mer rörelse över torget, främst för fotgängare. Jag upplever Nya 
Boulevarden som en barriär, delvis den som gör att vi vänder och går 
söderut när vi når Stora torg. Biltrafiken vill jag på något sätt redigera om så 
att endast busstrafiken går genom staden. Dock är detta ett dilemma då 
Nya Boulevarden är en av de få bilvägar som går genom staden i öst-västlig 
riktning.  
   Mitt första alternativ är att leda om trafiken norrut via Östra Boulevarden 
och vidare på Norra Kaserngatan. På Norra Kaserngatan finns i dag en 
högstadieskola men som inom en snarframtid ska verksamheten flyttas och 
byggnaden rivas. Vid närmare titt på förslaget insåg jag vilken omväg detta 
skulle innebära om du vid Västra Boulevarden ska söderut.  
Jag anser att det alternativet bör finnas men att behålla trafiken längs Nya 
Boulevarden är trots allt det bästa alternativet. Dock vill jag sänka 
hastigheten till 30km/h alternativt gårdsgata.  
   Då det faktiskt finns en rörelse med fotgängare vid torget är på nattetid 
under helger. Vid torget finns ett par populära krogar med många 
besökare, många gånger går gästerna även mellan de olika krogarna. Under 
just nattetid är biltrafik inte tillåten på Nya Boulevarden, då är det endast 
buss och taxi som får passera torget.  
   Ett annat alternativ är att utöka tiderna då biltrafik på Nya Boulevarden 
inte är tillåten. Exempelvis under tiderna då butikerna i innerstaden har 
öppet. 
   Vägen som leder längs torgets västra sida, framför rådhuset, är i mitt 
förslag endast tillåten för varuleverans samt av- och påstigning för taxi. Att 
minska biltrafiken på och kring torget tror jag skulle gynna de verksamheter 
som idag finns kring kyrkan, så som butiker, frisersalong och restaurang.   
   Jag har kommit fram till ett par förslag till att minska trafiken men har 
inte erfarenhet nog till att bedöma vilket av dem som skulle vara bäst 
lämpad för Kristianstad innerstad. 

Bild 22. Analys av rörelse idag 

Bild 23. Rörelsevision 
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6.2.2 Koncept - gestaltning 

6.2.2.1 Sittplatser 
Jag har gjort ett förslag på sittplatser till Stora torg. På en yta på 8x8 meter finns ett rutnät 
av skenor. Ovan, i skenorna, sitter stenklossar (alternativt klossar av betong). Dessa klossar 
finns i två storlekar, 100x100x50 centimeter och 100x200x50 centimeter. Klossarna går att 
flytta runt i dessa skenor, antingen kan man sätta ihop dem allihop till en stor kloss som då 
blir 20kvm, eller kan man sprida ut dem till olika grupper eller var för sig (se bild 26). 
Exempel på vad man kan bygga är en scen, catwalk eller en ram. Möjligheterna är många 
och de mobila sittplatserna är lätta att flytta och anpassa till det stundande behovet. 
  
  Inspiration till att klossarna skulle vara mobila fick jag troligtvis ifrån en diskussion med en 
klasskamrat från Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu, Bukarest, Rumänien.  Vi hade 
fått i uppgift om att göra ett förslag till en förnyelse av en metronedgång och platsen framför 
Teatrul Naţional Bucureşti. I början av vårt projekt diskuterade vi olika typer av urbana möbler och 
att vi ville ha en mångfunktionell plats framför teatern. Att möblerna skulle vara flyttbara kom till 
tals men sen fick vi en ny idé inspirerad av Grand Canal Square i Dublin som vi jobbade vidare med. 
   Klossarna i sig fick jag inspiration ifrån Peter Eisenmanns förintelsemonument i Berlin, Field of 
Streale. Monumentet består av över 2711 betongblock som är utplacerade över en yta lika stor 
som två fotbollsplaner.60 Jag besökte själv monumentet våren 2010, även om jag upplevde platsen 
som tung på grund av anledningen till att den fanns där så blev jag ändå intresserad av alla dessa 
klossar som alla hade samma form men enligt vår amerikanske guide fanns det inte två med exakt 
samma mått. När jag besökte platsen fanns det folk i rörelse, dels grupper av turister på guidad tur 
men även ett par tyskar som hade slått sig ner på en av klossarna, rökte en cigarett och samtalade.  
 
 
 
 

                                                           
60 Förintelsemonumentet – Berlin, Guidepal, 2011  

 

                                                 Bild 24. Sittplatser 

          Bild 25. Eienmanns förinterlemonument, Berlin 
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Bild 26. Axonometri av klossarna.  
 
Måttet på den mindre klossen är 100x100x50 och 200x100x50 cm 
på den större.  
 
I varje hörna, 10 cm in från kanterna bärs klossarna upp av den 
bärande konstruktionen som har samma egenskaper som en 
kulspetspenna. Kulan gör att klossen går att förflytta åt alla håll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 27. Vertikalsektion av bärande- och styrkonstruktion. 
 
I mitten av den mindre klossen och på motsvarande plats på den 
större finns en styrkonstruktion som sitter i skenorna som är 
nedgrävda i marken. På detta vis går klossarna att förflytta men 
bara runt om på den 8x8 meter stora ytan med skenor. 
 
Utrymmet mellan botten på skenan och styrkonstruktionen är där 
för att skulle det inte ska bli helstopp om det hamnar småsten eller 
löv ner i skenorna. 
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Bild 28. Axonometri av klossarna 
 
Axonometri över tre av alla de olika kombinationerna som är möjliga att göra. 
Står alla klossarna tillsammans bildas en yta på 20kvm och skulle gå att använda som scen, 
exempelvis för en trubadur eller en politikers valtal. 
 
Ställer man klossarna som ett ”T”, kan det användas som catwalk för en modeshow. 
 
Ett annat exempel på placering är att sprida ut klossarna. Tillsamman eller ensamma kan 
klossarna skapa en rumskänsla.  

 

 

 

 

 
Bild 29. Illustration av en in zoomning av skenorna.  
 
På marknivå är öppningen i skenan endast 1,5cm. Detta för att minska risken för att fastna 
med skor/klackar i skenan. Det är inte heller så att man måste passera rutnätet av skenor 
bara för att passera torget.  
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6.2.2.2 Byggnader 
Byggnaderna som idag omringar torget anses av de flesta Kristianstadsbor att vara vackra 
byggnader. Jag har ingen önskan att på något vis förändra dess fasader.  
 
På Lilla torg finns en barackliknande glasskiosk/bar med uteservering. Anledningen till att jag 
nämner den som barackliknande är för att byggnaden inte är nergrävd utan står ovanpå 
gatustenen. En liknande byggnation, stuga, vill jag placera på torget. Den ska också stå 
ovanpå gatustenen så att man vid större tillställningar som de årliga Kristianstaddagarna ska 
kunna flygga stugan åt sidan.  
 
Korvvagnen som idag står på torgets sydvästra hörn låter jag få ha kvar sin plats. 
 

6.2.2.3 Belysning 
Jag anser att belysning av en plats är viktig, både att belysa platsen i sig men även fasader 
och träd. Möjligheterna är många och jag väljer att inte gå djupare in på det än att jag vill att 
belysningen ska vara varm, alltså åt det gula/röda hållet och inte vit och kall. 

 
 
 
 

 

 
 

 

Bild 30. Serving, Lilla Torg 
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6.2.2.4 Grönska 
Idag finns det inte mycket grönska på torget. Det finns fyra träd längs 
Nya Boulevarden, samt ett par blomsterlådor och blomstertoppar. Heliga 
Trefalidighetskyrkan är omringad av träd, gräs och blommor. Jag vill öka 
mängden grönska på torget. Att behålla träden längs Nya Boulevarden 
var för mig en självklarhet. Längs torget östra sida vill jag placera fem nya 
träd, exempelvis en mindre version av skogslönn som når en sluthöjd på 
cirka 4,5-5 meter. Framför rådhuset placerar jag två till. Att jag väljer 
lönn är för att de på hösten får en vacker gyllene färg.  
 
Många av de svaranden av enkäten om vad som fattas på torget, svarade 
majoriteten att de saknar grönska. Därför tyckte jag att det var viktigt att 
tillföra mer av den sorten på torget. Samtidigt ville jag inte ringa in hela 
torget med träd då jag vill att det ska vara öppet men ändå skapa en 
rumskänsla.  
 
Träden ger även skugga och ett visst skydd, från bland annat trafik. 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 

Bild 31.  Analys av grönskan på Stora torg idag.

BIld 32. Vision av grönska
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6.2.2.5 Material och markbeläggning 
Den gula tegelbeläggningen som idag finns runtom torget avlägsnas. Den främsta 
anledningen är av säkerhetsskäl. Ytan på beläggningen är slät och under höst- och vintertid 
då vädret och temperaturen växlar om vartannat med regn, snö, is och plus- och 
minusgrader kan beläggningen bli väldigt hal. Jag har själv halkat och slagit mig på torget, jag 
repade mig ganska snabbt men skulle en äldre person halka skulle skadan kunna bli betydligt 
mer förödande.  
   Därför har jag valt att arbeta med lite mer grövre stenbeläggning som inte har en helt slät 
yta. Det är olika typer av sten jag vill använda. Dels vill jag behålla beläggningen som idag är 
lagd på mitten av torget, dvs traditionell gatusten. Vid passagerna som går diagonalt över 
torget i båda riktningar och vid sittplatserna vill jag använda mig av större stenblock, så som 
de som idag finns på Östra Boulevarden utanför Domus. Att välja en annan beläggning vid 
passagerna är främst för att torget ska vara tillgängligt för alla, oavsett om du går, cyklar 
eller har någon form av funktions- eller rörelsehinder.     
   En annan anledning till att använda olika typer av material och mönster är att man lättare 
ska se var olika platser börjar och slutar men även för att veta var man ska gå, cykla eller 
köra. Genom att anlägga passager som ett kryss över torget hoppas jag att på vis 
sammanlänka det nya resecentrum med resterande delar av staden.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Bild 33. Förslag, Stora torg 

Bild 34. Östra Boulevarden, Kristianstad Bild 35. Östra Boulevarden, Kristianstad
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6.3 Kollage 

6.3.1 Kollage 1 
Kollage över Stora torg. Bilden är tagen från mitten av torget och blickar åt den norr-östra hörnan.  
 
Längs med torgets östra sida har jag placerat fyra träd då ett par respondenter svarade att de 
saknade grönska på torget.   
 
18 av 19 respondenter svarade att de sakna servering/uteservering på torget och att det var det 
som skulle få dem att använda torget i större 
utsträckning. Det jag gjorde var att använda mig av 
samma serveringsbyggnad som finns på Lilla torg.  
 
Parkeringen samt två av bilvägarna kring torget har blivit  
bilfria. Jag har valt att behålla den markbeläggning som 
idag finns på torget. Tvärs över torget har jag valt att 
använda mig av en annan typ av markbeläggning. Detta 
för att markera passagen över torget samtidigt ska det 
vara lätt att ta sig över torget, vare sig man kommer man 
kommer till fots, med cykel eller rullator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 36. Stora torg - idag Bild 37. Omgestaltnings förslag 
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          6.3.2 Kollage 2 
Kollage över Stora torg. Bilden är tagen från mitten av torget och blickar åt torgets västra 
sida. Framför Rådhuset har jag placerat ytterligare två träd sam ännu en sektion av de 
mobila klossarna. 
 
Vägen framför Rådhuset har jag valt att behålla som gårdsgata, främst till för leveranser och 
av- och påstigning till och från Rådhuset.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Bild 38. Omgestaltnings förslag. Bild 39. Stora torg - idag 
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                                  6.3.3 Kollage 3 
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7. Slutdiskussion 
Att skriva om min egen hemstad har varit både roligt och intressant. Jag visste vid ett ganska 
tidigt skede att jag ville förändra torget och har fått höra flera positiva kommentarer från 
vänner och bekanta, som alla har hållit med mig om att torget är tomt, öde och tråkigt, 
speciellt om man jämför med Lilla torg. Även stadsbyggnadskontoret i Kristianstad har varit 
intresserade av mina idéer och förslag. 
 
Problemet med trafiken kring och på torget var inte så lätt att lösa. En av mina första idéer 
var att leda om trafiken kring torget, att leda den norr om torget. Efter närmare studier insåg 
jag att detta nog inte var det bästa alternativet. I mitt arbete diskuterar jag ett par olika 
förslag och idéer som alla på något vis reducerar trafiken på och kring torget, då jag anser att 
just trafiken är en av anledningarna till att torget inte används eller besöks i större 
utsträckning. Vilket förslag som faktiskt skulle vara mest gynnsam för Kristianstad innerstad 
anser jag inte ha tillräcklig kunskap och erfarenhet av att bedöma. 
 
Med att kombinera Gehls idéer om aktiviteter anser jag att jag har lyckats med. I mitt 
planförslag kan du gena över torget till och från det nya resecentrum, men du kan även 
stanna till och slå dig ner på serveringen och njuta av solen eller för att möta någon. Jag 
anser att jag har skapat ett offentligt rum som är en del av den bebyggda miljön i 
Kristianstads innerstad på ett mer betydande sätt än som idag. Fasaderna och träden kring 
och på torget kan man se som väggar till det offentliga rummet.  
   De olika typerna av beläggningar på marken anser jag vara ett bra sätt att visa var olika 
platser börjar och slutar men framförallt visar det var det är tänkt att man ska gå och cykla 
över torget. Men även att den jämnare beläggningen för att torget blir tillgängligt för alla. 
Genom att anlägga passager som ett kryss över torget tycker jag att på vis att de olika 
delarna av staden blir sammanlänkade.  

 
Att designa mina egna sittmöbler har varit en spännande process. Idén fanns ganska klar i 
huvudet och att få ner den på papper har varit intressant. Om material och teknik jag har 
valt verkligen skulle vara den bäst lämpade har jag svårt att säg då jag inte har någon direkt 
erfarenhet eller kunskap om detta.  
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Enkätundersökningen valde jag att maila ut till 30 slumpmässigt utvalda personer från min 
kontaktlista, som jag alla känner mer eller mindre. Min hypotes var att dessa skulle vara mer 
intresserade att besvara enkäten än om jag frågade personer jag inte känner. Av de 30 jag 
skickade iväg fick jag tillbaka 19 ifyllda enkäter. Jag satte dock inget datum på när senast jag 
ville ha tillbaka den ifyllda enkäten, vilket jag kanske skulle ha gjort.  
 
Syftet med arbetet var att undersöka och diskutera Stora torg i Kristianstad och om hur man 
genom en omgestaltning av torget kan göra platsen mer tilltalande, attraktivt och levande. 
Jag tror att mitt gestaltningsförslag på ett bra sätt skulle knyta ihop det nya resecentrum 
med resterande delar av staden och inte längre vara en barriär som delar av de olika 
stadsdelarna.  
 
Den fysiska avgränsningen jag gjorde av att bara fokusera på Stora torg. För att hitta den 
ultimata lösningen för just trafiken, till exempel, hade jag behövt titta närmare på centrala 
Kristianstads hela trafiknät. Kanske finns lösningen där. 
 
Jag tror att Stora torg kommer i framtiden får en mer central och betydande placering i 
staden än idag. Detta pågrund av förflyttandet av resecentrum. I mitt gestaltningsförslag har 
jag skapat ett levande torg som uppmuntrar rörelse och liv. 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 - Enkätundersökning 

 
Hej! Mitt namn är Linda Hansson och är student vid programmet 
för Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola. Mitt 
examensarbete handlar om Stora torg i Kristianstad. I arbetet 
skriver jag lite kort om Kristianstads och torget historia men ska 
även göra ett planförslag för torget. För att få reda på vad 
kristianstadsborna själva har för åsikter och önskemål om torget så 
har jag gjort en enkät om detta. Jag skulle uppskatta om du skulle 
vilja ta dig tid till att svara på enkäten. Resultatet är anonymt och 
kommer sammanställas och ligga till grund för mitt planförslag.  
Tack på för hand! Med vänliga hälsningar Linda 

Dubbelklicka i rutan för att markera.  
Vid ”annat” får du gärna fylla i vad du menar. 
 
1. Vilken relation har du till Kristianstad du… 

 Bor i Kristianstad 

 Arbetar i Kristianstad men bor på annan ort 

 Studerar i Kristianstad men bor på annan ort 

 Kristianstad är din hemstad men bor på annan ort 

 

2. Om du på något vis använder Stora torg, hur gör du det? 

 Du parkerar bilen på Stora torg 

 Du genar över torget på väg till och från stationen 

 

3. Vistas du något på Lilla torg? 

 Ja, mer än på Stora torg 

 Ja, men inte mer än vad jag gör på Stora torg 

 Nej, har inga ärenden där 

 

4. Kan du tänka dig att sätta dig på en bänk på Lilla torg och äta en glass? 

 Ja 

 Nej 

 

5. Kan du tänka dig att sätta dig på en bänk på Stora torg och äta en glass? 

 Ja 

 Nej 
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6. Om nej på föregående fråga, varför inte? 

 Det är för mycket trafik 

 Det finns ingenting att göra eller något att titta på 

 Annan anledning: 

 

 

7. Vad skulle få dig till att besöka Stora torg i större utsträckning? 

 Mindre trafik 

 Marknad 

 Servering/uteservering 

 Annat: 

 

8. Vad saknar du mest på Stora torg? 

 Grönska 

 Sittplatser 

 Servering/uteservering 

 Annat: 

 


