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Sammanfattning

I podcasten Staden (2016) beskrivs det hur idén 
om shoppingcenter spred sig till stadskärnorna 
på 1950- och 60-talet. Victor Gruen var en 
österrikisk arkitekt som fick i uppdrag att 
rita ett shoppingcenter i New York, hans idé 
var att sammanföra allt som tillhörde staden 
inom shoppingcentrets väggar. Handel, service, 
postkontor, samlingslokaler, klimatanläggning och 
utställningsytor, bland annat. Målet var att kunna 
utföra alla sina ärenden i samband med inhandling 
av exempelvis matvaror. I Sverige ritade Ralph 
Erskine på 1950-talet shoppingcentret Shopping 
i Luleå. Trots namnet stod inte bara shopping i 
centrum utan även här skulle det finnas möjlighet 
att utföra andra aktiviteter och ärenden på en och 
samma plats. Hallemar och Forsell (Staden 2016) 
misstänker att just Shopping var ett svar på det 
kalla nordiska klimat som inte alltid bjuder in 
till flanering längs med stadens gator; Shopping 
erbjuder allt staden har under tak och inne i 
värmen (Staden 2016).

År 2006 tog ett externt konsultföretag fram en 
handelsutredning för Kristianstad (Kristianstad 
kommun 2011:6), förslaget antogs sedan i 
kommunfullmäktige samma år (Kristianstad 
kommun 2006) och låg till grund för en 
handelsstrategi för staden. I strategin fastställdes 
det att handeln var betydelsefull för stadens 
attraktivitet och att Kristianstad som handelsstad i 
sin tur skulle behöva stärkas på grund av en hårdare 
konkurrens i regionen (Kristianstad kommun 
2011:6). Då Kristianstad kommun dels ville stärka 
stadskärnan men även den externa handeln för att 
kunna fungera som ett regionalt handelscentrum 
ansåg det externa konsultföretaget, som 
genomförde handelsutredningen, att utbyggnaden 
skulle ske i två steg. Första steget skulle innebära 
en galleria på 8000-10 000 m2 i stadskärnan vilken 
skulle kunna omsätta ungefär 250 miljoner kronor. 
Visionen om staden som en stark handelsplats 
blev sedan startskottet för en utveckling av Östra 
centrum och Galleria Boulevard (Kristianstad 
kommun 2011:6). Efter uppförandet kan det ses hur 
Galleria Boulevard utgör en barriär i stadsrummet 
både fysiskt och socialt. Dessutom är interiören i 
södra delen av byggnaden inte färdigställd och en 
stor andel av butiks- och verksamhetslokalerna 
står tomma. 

Syftet med detta analysbaserade projekt är att 
undersöka hur Galleria Boulevard påverkar 
Kristianstads stadskärnas fysiska och sociala 
mönster. Det ska även undersökas vilka 
identitetsskapande värden Kristianstad besitter 
som kan bevaras och främjas i en omgestaltning av 
platsen som idag Galleria Boulevard är lokaliserad 
på. Det nya förslaget syftar också till att skapa 
en funktionsblandad plats som tjänar flera olika 
ändamål samt att utforma offentliga platser som 
samspelar med omkringliggande miljöer och 
bebyggelse. 

Arbetet kommer att avslutas med ett gestaltande 
förslag i två delar, en strategisk del och en illustrativ 
del. Dessa två delarna kommer vara individuella. 
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INLEDNING

I inledningen beskrivs uppkomsten 
av gallerior både internationellt och 

nationellt. Därefter redovisas bakgrunden 
till Galleria Boulevard och de processer 
som legat till grund för utförandet. Det 

följs sedan av problemformulering, syfte, 
forskningsfrågor, begreppsförklaring, 

teori, metod och avgränsning. 
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Bakgrund

I podcasten Staden (2016) beskrivs det hur idén 
om shoppingcenter spred sig till stadskärnorna 
på 1950- och 60-talet. Victor Gruen var en 
österrikisk arkitekt som fick i uppdrag att 
rita ett shoppingcenter i New York, hans idé 
var att sammanföra allt som tillhörde staden 
inom shoppingcentrets väggar. Handel, service, 
postkontor, samlingslokaler, klimatanläggning 
och utställningsytor, bland annat. Målet var kunna 
utföra alla sina ärenden i samband med inhandling 
av exempelvis matvaror. I Sverige ritade Ralph 
Erskine på 1950-talet shoppingcentret Shopping 
i Luleå. Trots namnet stod inte bara shopping i 
centrum utan även här skulle det finnas möjlighet 
att utföra andra aktiviteter och ärenden på en och 
samma plats. Hallemar och Forsell (Staden 2016) 
misstänker att just Shopping var ett svar på det 
kalla nordiska klimat som inte alltid bjuder in 
till flanering längs med stadens gator; Shopping 
erbjuder allt staden har under tak och inne i 
värmen (Staden 2016).

Senare, på slutet av 1980-talet, beskriver 
Hallemar och Forsell (Staden 2016) hur en rörelse 
startades på grund av oron att förlora handelns 
roll i stadskärnan. Det initierades utbildningar i 
stadskärneledning och stadskärneförnyelse, bland 
annat med inspiration från den danska arkitekten 

och stadsplaneraren Jan Gehl. Det offentliga rummet 
möblerades och stadsbyggnadshistorikern Bosse 
Bergman menade att vi återupptäckt stadskärnan 
(Staden 2016).

Med e-handelns intåg menar Hallemar och Forsell 
(Staden 2016) att både gatuhandel och gallerior, 
som är den fysiska handeln, riskerar att gå 
förlorad eftersom skyltfönstret nu är en ännu mer 
tillgänglig datorskärm. Men än finns gallerior kvar 
i både stadskärnor och i förorter. Grundidén är 
fortfarande som Gruen och Erskine tidigare tänkt; 
en gemensam samlingsplats med kombinerade 
funktioner. Men på den offentliga butiksgatan i 
staden är alla välkomna att kika in i skyltfönster 
och flanera fritt medan gallerior är utformade av 
kommersiella fastighetsägare för att attrahera en 
viss typ av kundkrets. En person känner sig bara 
välkommen om personen är efterfrågad (Staden 
2016). 

Detta analysbaserade projekt tar plats i 
Kristianstad vid stadsgallerian Galleria Boulevard. 
Galleria Boulevard är beläget i centrala 
Kristianstad i direkt anslutning till stadskanalen 
samt den gamla stadskärnan och har närhet 
till både tåg- och bussförbindelser, konserthus, 
bibliotek, biosfärområdet med tillhörande 

Karlskrona

Kalmar

Växjö

KristianstadHelsingborg

Malmö

LOKALISERING I SÖDRA SVERIGE
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Naturum Vattenriket samt Tivoliparken med 
dess rekreationsmöjligheter.  En relativt liten 
stadskärna innebär att många funktioner men 
även grön- och blåstruktur lätt kan nås med gång 
och cykel vilket ger gallerian ett gynnsamt läge.

År 2006 tog ett externt konsultföretag fram en 
handelsutredning för Kristianstad (Kristianstad 
kommun 2011:6), förslaget antogs sedan i 
kommunfullmäktige samma år (Kristianstad 
kommun 2006) och låg till grund för en 
handelsstrategi för staden. I strategin fastställdes 

det att handeln var betydelsefull för stadens 
attraktivitet och att Kristianstad som handelsstad i 
sin tur skulle behöva stärkas på grund av en hårdare 
konkurrens i regionen (Kristianstad kommun 
2011:6). Då Kristianstad kommun dels ville stärka 
stadskärnan men även den externa handeln för att 
kunna fungera som ett regionalt handelscentrum 
ansåg det externa konsultföretaget, som 
genomförde handelsutredningen, att utbyggnaden 
skulle ske i två steg. Första steget skulle innebära 
en galleria på 8000-10 000 m2 i stadskärnan vilken 
skulle kunna omsätta ungefär 250 miljoner kronor. 
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LOKALISERING I CENTRALA KRISTIANSTAD

Stadskärnans 
centrum

Galleria
Boulevard Östermalm

Kristianstads 
centralstation

Naturum Vattenriket

Tivoliparken

Konserthus 
och bibliotek



8

Steg två var en extern galleria med en yta på 15 
000 m2 och en omsättning på 300 miljoner kronor 
(Nordplan AB 2006:2-3). Visionen om staden 
som en stark handelsplats blev sedan startskottet 
för en utveckling av Östra centrum och Galleria 
Boulevard. Platsen ansågs vara lämplig för en 
etablering av handel då den var lokaliserad i ett 
centrum- och kollektivnära läge samt bestod 
övervägande av kommunägd mark (Kristianstad 
kommun 2011:6). I handelsutredningen togs även 
riskerna upp om ett möjligt hot mot stadskärnan i 
och med ett externt handelsområde. Riskerna för 
att det skulle utgöra ett hot mot stadskärnan ansågs 
dock inte vara allvarliga med förutsättningen att 

stadskärnan skulle försvara sig mot konkurrensen 
(Nordplan AB 2006:3). Från och med hösten 2017 
har det externa handelsområdet, C4 Shopping, 
blivit verklighet och har sedan dess öppnats upp 
i ett flertal etapper (Kristianstad kommun 2019). 
Galleria Boulevard stod klar år 2015 men det finns 
fortfarande interiör i byggnadens södra del som 
inte är färdigställd (april 2019) (Steen & Ström 
u.å.a).

Året efter att handelsutredningen antogs i 
kommunfullmäktige fick Byggnadsnämnden 
och Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda 
program- och planarbetet för stadskärnans nya 
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galleria. Programförslaget innebar en prövning 
av området där det skulle finnas plats för bland 
annat handel, restauranger, bostäder, en biograf, 
parkeringar samt en busstation i områdets södra 
del. En viktig aspekt i förslaget var att skapa 
stråk mellan det nya området, den befintliga 
stadskärnan, Östermalm samt konserthallen och 
biblioteket. Även en utveckling av miljön längs 
med stadskanalen var av prioritet (Kristianstad 
kommun 2011:6). Efter en utvärdering av de 
inkomna förslagen var det i slutändan Steen & 
Ström som fick förtroendet att exploatera området 
(Kristianstad kommun 2011:6). Steen & Ström 
driver 18 stycken köpcentrum i Skandinavien av 
vilket fem stycken i Sverige (Steen & Ström u.å.b).

Svenska stadskärnor är en organisation för företag, 
organisationer och kommuner som strävar efter att 

utveckla de svenska städerna. Varje år får en stad 
chansen att vinna priset Årets stadskärna, och år 
2014 ansökte Kristianstad om priset vilket slutade 
med en vinst (Svenska stadskärnor 2018a). I deras 
vinnande bidrag Vi ses i stan - 400 år av tradition 
och förändring utgör sig Kristianstad vara den 
välkomnande, trygga, tillgängliga och vackra staden 
med mycket historia och traditioner men även 
visioner om framtida utveckling (Handelsstaden 
Kristianstad 2014). I juryns motivering framgår 
det att de senaste satsningarna på Kristianstad 
som en stark handelskärna, däribland byggandet 
av Galleria Boulevard ledde till en förstaplats 
(Svenska stadskärnor 2018a). För att få vara med 
i organisationen och därmed utses till vinnare av 
Årets stadskärna betalar kommuner årligen en 
medlemsavgift (Svenska stadskärnor 2018b).
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I jämförelse med övrig bebyggelse i Kristianstads 
stadskärna står Galleria Boulevard ut både 
storleksmässigt och gestaltningsmässigt.  
Dessutom består Galleria Boulevard endast av 
olika typer av handelsverksamheter medan 
stadskärnan generellt inrymmer en blandning 
av funktioner såsom bostäder, kontor samt 
centrumverksamheter. Gallerian är exploaterad 
över en yta som motsvarar ungefär 12 kvarter 
och avviker därför från den rutnätsstruktur 
som staden haft sedan 1600-talet. I detaljplanen 
från 2011 beskrivs det hur fasaderna på Galleria 
Boulevard ska delas upp i varierande enheter för att 
anpassas till den kulturhistoriska bebyggelsemiljö 
som utgör resten utav stadskärnan. Eftersom 
detaljplanen inte är tillräckligt styrande har inte 
dessa varierande enheter framträtt. Byggnaden 
saknar således en strukturell indelning, den 
består av en enda volym. Exteriören känns inte 
inbjudande i och med svarttonade fönster och 
bristen på butiks- och verksamhetsentréer från 
gatan. 

Galleria Boulevard utgör en barriär i stadsrummet 
både fysiskt och socialt. Med stora outnyttjade ytor 
försummas det offentliga rummet till bland annat 
det överdimensionerade parkeringshuset i sex 
våningar, utrymmen som inte är färdigbyggda inuti 
byggnadens södra del och tomma butikslokaler. 
Mellan klockan 10.00 och 19.00 på vardagar och 
10.00 och 17.00 på helger är gallerian öppen för 
allmänheten, därefter utgör den ett fysiskt hinder 
för den som vill korsa platsen. Därmed kan det 
diskuteras om Galleria Boulevard kan anses vara 
en offentlig plats med tanke på att den stänger 
under vissa tider på dygnet. Detta till skillnad från 
en offentlig plats som är avsedd för ett gemensamt 
behov som alltid finns tillgänglig, till exempel 
en gata eller ett torg. Då gallerian endast har tre 
offentliga entréer utgör den även en social barriär 
ur ett trygghetsperspektiv, dess baksida mot 
stadskanalen ger ingen upp- eller översikt och kan 
utanför öppettiderna kännas otrygg. 

Detaljplanen upprättades 2011 och Galleria 
Boulevard som byggnad stod klar 2015. Om 
gallerians interiör hade byggts klart i den södra 
delen skulle det finnas utrymme för 70 handels- 
och verksamhetslokaler. I de färdigställda delarna 

av gallerian finns det i dagsläget (april 2019) 
utrymme för cirka 50 lokaler. Av dessa används 
32 (Steen & Ström u.å.a). Därmed är detta ett 
aktuellt problem. Efterfrågan möter inte och har 
aldrig mött utbudet och det skulle dels kunna bero 
på etableringen av det externa handelsområdet 
C4 Shopping (Kristianstad kommun 2019) vars 
detaljplan vann laga kraft 2015 (Kristianstad 
kommun 2015). Där satsar kommunen på att 
utveckla en ny stadsdel intill handelsområdet 
(Kristianstad kommun 2019) vilket gör att Galleria 
Boulevards roll som handelsplats i Kristianstads 
stadskärna kan ifrågasättas. Detta eftersom det 
även framkommer i handelsutredningen att 
Kristianstad har en relativt svag närmarknad som 
skulle kunna urholkas av externhandel (Nordplan 
AB 2006:2-3).

Syftet med detta analysbaserade projekt är att 
undersöka hur Galleria Boulevard påverkar 
Kristianstads stadskärnas fysiska och sociala 
mönster. Det ska även undersökas vilka 
identitetsskapande värden Kristianstad besitter 
som kan bevaras och främjas i en omgestaltning av 
platsen som idag Galleria Boulevard är lokaliserad 
på. Det nya förslaget syftar också till att skapa 
en funktionsblandad plats som tjänar flera olika 
ändamål samt att utforma offentliga platser som 
samspelar med omkringliggande miljöer och
bebyggelse.

Hur påverkar Galleria Boulevard stadskärnan?

Hur skapas en mer enhetlig stadskärna?

Hur möjliggör vi för en mer funktionsblandad plats?

Vad kan vi dra för slutsatser gällande plan- och 
styrdokumenten som rör Galleria Boulevard och det 
faktiska utförandet och resultatet?

Målet med arbetet är att med stöd 
av problemformuleringen, syftet och 
forskningsfrågorna föreslå en ny gestaltning för 
avgränsningsområdet. 

Syfte

Forskningsfrågor

Problemformulering
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Avgränsning

Trots den e-handel som riskerar att konkurrera 
ut den fysiska handeln, däribland stadsgallerior, 
byggs fortfarande dessa i svenska stadskärnor. Till 
skillnad från butiksgator, där alla har möjlighet att 
titta in i skyltfönstrena, lockar gallerior och dess 
butiker till sig en viss typ av kundkrets. I arbetet 
kommer Galleria Boulevard, som är lokaliserat 
i centrala Kristianstad, att studeras. Staden har 
tidigare betraktats som en handelsstad med 
sina gågator men har nu har valt att utveckla 
handeln med en galleria i stadskärnan. Arbetet 
kommer främst att avgränsas till ett socialt 
hållbarhetsperspektiv då fokus kommer att ligga på 
Galleria Boulevard som en fysisk och social barriär 

samt hur den påverkar Kristianstads stadskärna. 
Vidare kommer en ekonomisk hållbarhet beröras 
då de två grenarna inom hållbarhet kan komma att 
gå hand i hand.

Den geografiska avgränsningen kommer att 
sträcka sig strax norr om Galleria Boulevards 
parkeringshus. I öst avgränsas området av 
stadskanalen samt i söder av busstationen. 
Planområdet kommer att avgränsas längst med 
fasaderna till väster om Galleria Boulevard, dels 
för att inkludera gågatan mellan byggnaderna 
men även för att kunna se den nya bebyggelsens 
samspel med kringliggande bebyggelse. 

0 250 500125 Meter
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Trots att C4 Shopping kan påverka arbetets utfall 
kommer fokus inte ligga på detta handelsområdet 
på grund syftet och arbetets omfattning. Eftersom 
arbetet är tidsbegränsat har det varit ett aktivt val 
att inte hålla i några intervjuer även om det hade 
varit givande för arbetets utfall. Däremot förväntas 
det hållas spontana samtal med medborgare i 
samband med platsbesöket för att förstå hur andra 
människor uppfattar Galleria Boulevard med dess 
omgivning. 

I platsanalysen avgränsas inte arbetet bara till 
Kristianstads stadskärna, utan även till miljöerna 
strax utanför. Detta för att se hur Galleria 

Boulevard förhåller sig till stadskärnan men även 
för att kunna binda samman och ta tillvara på 
hela stadens värden i ett nytt gestaltningsförslag. 
Arbetet kommer att resultera i en övergripande 
strategisk del av planområdet där fokus kommer 
ligga på att bevara och främja identitetsskapande 
värden, samverka privata och offentliga rum samt 
möjliggöra för en ökad funktionsblandning. Vidare 
kommer ett mer detaljerat förslag presenteras 
för planområdet i form av en illustrationsplan, 
elevationer, sektioner, volymstudier samt 
visionsbilder. Den illustrativa delen kommer utgå 
från den övergripande strategiska delen. 

0 M rete500250125
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Begreppsförklaring
Stadskärna 
Gränsen mellan stad och stadskärna är diffus 
och avgränsningen beror på vad som syftas 
undersökas eller beskrivas. Några viktiga faktorer 
för en stadskärna är tätheten på kommersiella 
verksamheter, arbetsplatser och besöksflöden 
(HUI Research 2018). 

Offentliga rum
Offentliga rum kan ses som stadens gemensamma 
utrymmen, en allmän plats, dit alla är välkomna att 
vistas och innefattar bland annat parker och torg 
(Ullstad 2008:8). De offentliga rummen har fokus 
på människan (Ullstad 2008:16). 

Barriär 
Det finns element som kan upplevas som 
barriärer i en stad. Det kan till exempel vara 
större trafikanläggningar eller handelsområden. 
De utgör en fysisk barriär på så sätt att sikten 
eller framkomligheten begränsas av dess storlek 
(Boverket 2010:101). Barriärer kan även 
upplevas mentalt och innebär då en uteslutning 
av vissa befolkningsgrupper från en plats som kan 
generera en avsaknad på tillhörighet eller trygghet 
ur ett socialt perspektiv (Boverket 2010:111). 
Barriärer kan ses som primära och sekundära där 
de sekundära kan innebära avbrott i centrala stråk 
eller att siktlinjer störs (HUI Research 2018).

Funktionsblandning
Funktionsblandning innebär en närhet till olika 
funktioner; bostäder, arbetsplatser, verksamheter, 
service och offentliga platser i form av parker och 
torg (Boverket 2017a). Utöver en blandning av 
funktioner så kan även en blandning av hustyper 
samt invånarnas sociala och ekonomiska bakgrund 
ingå i begreppet (Boverket 2017b).

Privately owned public space
Det främst amerikanska fenomenet syftar till 
platser som allmänheten har tillgång till men som 
ägs av privata aktörer. Allmänheten begränsas på 
så sätt i sitt användande av platsen i form av bland 
annat öppettider och regler. Det kan till exempel 
vara en galleria eller ett museum. Privately owned 
public space uppstod när planerare erbjöd privata 
aktörer extra byggnadsyta i utbyte mot att de 
tillhandahöll offentliga platser för allmänheten 
(Németh 2009:2464). 

Galleria
Gallerians primära funktion är att skapa en relation 
mellan besökare och hyresgäster för ekonomiska 
utbyten, gallerian ska även arkitektoniskt och 
designmässigt utformas för att skapa en intressant 
plats sett ur besökarens perspektiv. Dessa två 
funktioner utgör viktiga förutsättningar för att 
skapa fysiska och sociala strukturer som ger 
upphov till en så kallad sense of place, platskänsla, 
dess syfte är vidare inspirera till aktiviteter och 
evenemang i gallerian (Kusumowidagdo et al 
2015:267).  
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Teori

Arbetet kommer att utgå från ett socialt 
hållbarhetsperspektiv i och med syftet att undersöka 
Galleria Boulevard som en barriär i både det 
fysiska men även det sociala stadsrummet. Vidare 
kommer ekonomisk hållbarhet beröras då de två 
hållbarhetsperspektiven kan komma att gå hand i 
hand.

Social hållbarhet
Enligt Ström (2017) är social hållbarhet ett 
omdiskuterat begrepp och uppmärksammades 
bland annat när Brundtlandkommissionens 
rapport Our common future introducerades för 
första gången år 1987. Rapporten behandlar 
förståelsen för en hållbar utveckling bestående 
av tre delar som samverkar med varandra; social, 
ekonomisk samt ekologisk hållbarhet. Den sociala 
hållbarheten har därefter fått olika definitioner i 
olika sammanhang och kan därför upplevas svår 
att förstå i sin helhet (Ström 2017:12). Exempelvis 
menar Vallance et al. i Ström et al. (2017) att social 
hållbarhet dels kan ses i samband med utveckling 
som till exempel boende, hälsa och utbildning, 
men även bevarande av värden som exempelvis 
sociala relationer och identiteter (Ström et al. 
2017:12). Begreppet social hållbarhet är den del 
som är minst utforskad av hållbarhetsbegreppets 
tre dimensioner (Dillard et al. 2008:15). Detta 
anses, enligt Magis och Shinn i Dillard et al. (2008) 
kunna bero på att det inte finns tillräckligt med 
kunskap eller kvantitativa bedömningsmetoder 
inom ämnet. De poängterar dock att det finns 
mycket forskning kring vad det är som gör att 
vi människor mår bra. Utgångspunkterna är 
mänskligt välmående, jämställdhet, demokratisk 
styrning och demokratiskt medborgarskap vilka 
utgör grundpelarna för social hållbarhet (Dillard 
et al. 2008:16). Därav kommer detta ligga till grund 
för det här arbetet, med människans välmående i 
staden  som främsta aspekt.

Delegationen för hållbara städer (2012) menar på 
att den sociala hållbarheten och delaktigheten i 
välfärden hotas av både orättvisor och den sociala 
och rumsliga uppdelningen som i dagsläget ökar 
(Delegationen för hållbara städer 2012:3). Genom 
att utveckla miljömålet God bebyggd miljö samt 
tillämpningen av plan- och bygglagen skulle 
den socialt hållbara utvecklingen kunna främjas 
(Delegationen för hållbara städer 2012:17). Ett 

av de 16 miljömålen som både är kopplat till den 
fysiska planeringen och den sociala hållbarheten är 
God bebyggd miljö och finns till för att den bebyggda 
miljön ska eftersträva en god och hälsosam 
livsmiljö. Miljökvalitetsmålet är i dagsläget inte 
uppnått och förväntas inte att uppnås med de 
befintliga och beslutande styrmedel och åtgärder 
som används idag (Naturvårdsverket 2018). I 
plan- och bygglagens inledande kapitel, första 
paragrafen, står det bland annat att en social 
hållbarhet ska säkerställas i både planläggning 
och markanvändning (SFS 2010:900 1 kap 1 §). 
I dess andra kapitel, tredje paragrafen stärks de 
sociala aspekterna ytterligare genom att reglera 
planläggningen så att den ska främja en god 
livsmiljö utifrån en social synpunkt. Dessutom ska 
platsen vara användbar för alla samhällsgrupper 
(SFS 2010:900 2 kap 3 §). Gehl menar på att även 
om den fysiska planeringen gäller användningen 
av mark och vatten så är det till slut de mänskliga 
behoven som behöver tas i beaktande (Gehl 2001). 
Genom att använda dessa mål och lagar inom 
fysisk planering skulle därför en social hållbarhet 
kunna eftersträvas mer än vad det gör i dagsläget.

Ekonomisk och social hållbarhet i samspel
Tillsammans med den sociala hållbarheten bygger 
den ekonomiska hållbarheten upp staden och 
båda aspekterna är viktiga för att bibehålla en god 
fysisk miljö (Ullstad 2008:32). Om stadens värde 
ökar ekonomiskt ökar värdet av socialt kapital 
och vice versa (Ullstad 2008:15). Genom att täta 
olika funktioner i staden ökar den ekonomiska 
effektiviteten och därmed även den sociala 
tillgängligheten (Ullstad 2008:16).

Ett talande exempel på god ekonomisk hållbarhet 
är en livfull gågata (Ullstad 2008:30), gatan är 
en offentlig plats som ska vara tillgänglig för 
alla (Boverket 2006:82). Problemet med den 
ekonomiska aspekten av hållbarhet är dock 
att den kan användas för att kommersialisera 
offentliga ytor i staden för privat vinning vilket då 
gör att den sociala aspekten blir lidande genom 
regleringar i tillgänglighet, regler och öppettider 
(Ullstad 2008:23). Detta exempel påvisar vikten 
av ett samspel mellan ekonomisk och social 
hållbarhet där den sociala aspekten inte får 
undermineras eftersom det är människorna som 
är stadens viktigaste aktörer (Delegationen för 
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hållbara städer 2012:3, Gehl 2001:21 & Florida 
et al. 2013:622). I en studie utförd av Florida et 
al. (2013) påvisas det att människor med deras 
kunskaper och färdigheter sedda ur ett ekonomiskt 
perspektiv spelar en stor roll för stadens och 
invånarnas välmående (Florida et al. 2013:622). 
Den tesen, att den ekonomiska hållbarheten 
gror ett välmående socialt kapital, stärks även av 
Magis och Shinn (Dillard et al. 2008:15). Städer är 
ekonomiska enheter och det är människan som 
driver dess framgång vilket inte bara resulterar 
i välmående städer utan även i ökad konsumtion 
och trivsel (Florida et al. 2013:623). 
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Metod

I detta analysbaserade projekt kommer metoderna 
fallstudie, sociokulturell platsanalys och kvalitativ 
textanalys att användas för att samla in data, det 
empiriska materialet kommer sedan att ligga till 
grund för analysen och det gestaltande förslaget. 

Fallstudie
Fallstudier används enligt Denscombe (2016) 
för att belysa det generella genom att titta på 
det specifika och för att kunna använda metoden 
bör det som ska undersökas vara en fristående 
enhet med distinkta gränser (Denscombe 
2016:91). Galleria Boulevard kan ses som en 
sådan enhet i förhållande till övrig bebyggelse i 
Kristianstad stadskärna. Området avgränsas i öst 
av stadskanalen och i nord och syd av bilvägar. Till 
väst finns en tydlig gågata och det finns även en 
arkitektonisk gräns vad gäller gallerians exteriör 
som skiljer sig från omkringliggande bebyggelse. 

Denscombe (2016) menar att fallstudier är 
flexibla eftersom de enkelt kan kombineras med 
flera andra metoder vid insamling av data, detta 
för att öka förståelsen för de sociala processer som 
sker på platsen. Det görs med fördel med hjälp av 
kvalitativa metoder som observationer, intervjuer 
och insamling av dokument för att kunna se 
olika perspektiv (Denscombe 2016:93). Syftet 
med fallstudier är ofta att upptäcka information 
med hjälp av induktion (Denscombe 2016:94), 
vilket innebär en utgångspunkt från en eller 
flera händelser för att identifiera ett mönster. 
Utefter det kan generella påståenden utformas 
(Fejes & Thornberg 2015:25) men dessa bör 
ifrågasättas för att inte ses som helt representativa 
(Denscombe 2016:100). Studiens resultat skulle 
kunna appliceras på liknande fall (Denscombe 
2016:98), i det här arbetet skulle liknande fall 
kunna ses som svenska medelstora städer med två 
separata handelskärnor. Men det är viktigt att fallet 
även ses som intressant i sig självt (Denscombe 
2016:98). I detta arbete kombineras fallstudien 
med en platsanalys och en kvalitativ textanalys. 
Platsanalysen kommer bestå utav observationer 
på platsen samt samtal med medborgare för att 
förstå perspektiv bortom personlig observation. 
Av etiska skäl ska de personer som samtalas med 
förbli anonyma (Denscombe 2016:428). 

Sociokulturell studie av städer och stadsutveckling 
För att samla in data till fallstudien användes den 
norska metoden sociokulturell studie av städer 
och stadsutveckling vid platsbesöket i Kristianstad 
samt för senare dokumentinsamling. Metoden 
lämpar sig vid plats- eller stadsutveckling och 
syftet är att belysa eventuella intressekonflikter 
och maktrelationer som format platsens fysiska 
och sociala rum (Boverket 2006:41). Genom att 
studera platsen med ett sociokulturellt perspektiv 
åskådliggörs det hur människan påverkas av den 
byggda miljön och därmed vilket stadsliv som 
skapas (Boverket 2006:77). En god livsmiljö 
innebär idag att platsen erhåller många olika 
funktioner; bostäder, företagsverksamhet och 
service samt en blandning av sociala, ekonomiska 
och kulturella grupper. Dessa faktorer stärker 
gemenskapen och tryggheten på platsen eftersom 
de olika funktionerna genererar mer liv och rörelse 
(Boverket 2006:78), vilket kommer eftersträvas 
i gestaltningsförslaget. Boverket (2006) lyfter att 
ju fler och ju starkare människor associerar till 
en plats desto starkare blir det sociala kapitalet i 
staden, dessa associationer kan därför antas vara 
starka till offentliga platser eftersom det är ytor 
som är tillgängliga för alla. Även dessa platser bör 
utformas så att flera funktioner kan inrymmas och 
pågå samtidigt (Boverket 2006:82). Därmed blir 
de offentliga rummen en viktig faktor i arbetet 
eftersom syftet är att skapa offentliga platser som 
är tillgängliga för alla stadens invånare. Dessa 
platser ska utformas så att de inte utgör sociala 
eller fysiska barriärer. 

För att kunna exemplifiera intressekonflikter och 
maktrelationer på platsen samt vilka processer 
och planer som ligger till grund för platsens 
nuvarande utformning och framtida utveckling 
studeras plan- och styrdokument som är knutna till 
Galleria Boulevard. Metoden kan också användas 
mer praktiskt vid platsbesöket. Då skaffas en 
personlig uppfattning av platsens identitet, olika 
människors åsikter huruvida de tycker om platsen 
undersöks samt hur utvecklingsmöjligheterna ser 
ut (Boverket 2006:42). Här ges alltså utrymme att 
samla in data för det senare gestaltningsförslaget 
och genom att kombinera det praktiska med det 
teoretiska från plan- och styrdokumenten ges ett 
brett underlag för analysen. 
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Kvalitativ textanalys
Kvalitativa data associeras ofta med någon typ av 
forskningsmetod som fallstudie, observationer 
samt dokument (Denscombe 2016:383). Kvalitativ 
forskning görs genom att använda ord eller att 
uppfatta någonting med sina ögon (Denscombe 
2016:344). En analys av kvalitativa data görs 
därför mestadels genom att analysera olika typer 
av samtal eller texter (Denscombe 2016:389). I 
detta arbete kommer den kvalitativa datan, utöver 
fallstudien och platsanalysen kompletteras med att 
analysera de styrdokument som berör fallstudiens 
plats. 

Denscombe (2016) menar på att, oavsett vilka 
typer av dokument som analyseras bär de på två 
gemensamma egenskaper som är lämpliga för 
forskningen. Den första innehåller bland annat 
information som kan vara till stöd för en senare 
argumentation eller en analys. Vidare brukar 
analysen av dessa dokument innehålla någon 
slags tolkning av texten och ett sökande efter 
fakta mellan raderna (Denscombe 2016:319). Den 
andra egenskapen som kan kopplas till dokument 
är att de ses som en bestående handling som inte 
ändrar sitt format, i alla fall inte på en lång tid. Den 
fakta som har skrivits i dokumentet anses här vara 
varaktig då den först har samlats in för att sedan ha 
sparats som en viss data (Denscombe 2016:320).

En positiv aspekt med att använda sig av dokument 
vid olika studier menar Denscombe (2016) är att 
de ofta är lättillgängliga. Genom att leta på internet 
eller på ett bibliotek kan mycket användbart 
material upptäckas (Denscombe 2016:323). I 
detta arbetet har till exempel en fördjupning av en 
översiktsplan samt en detaljplan, vilka är offentliga 
handlingar, använts. Denscombe (2016) hävdar 
dock att vissa personer kan styra informationen i 
dessa dokument vilket skulle kunna påverka vilken 
information som återfinns (Denscombe 2016:325), 
därför bör den som analyserar materialet kunna 
vara källkritisk beroende på vem som har skrivit 
det (Denscombe 2016:327).
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EMPIRI

Detta avsnitt kommer redovisa relevant 
forskningsöversikt som berör gallerian 
som ett hinder i det offentliga rummet, 

utformning av offentliga rum, en 
sammanhängande och funktionsblandad 

stad samt human capital med fokus på 
funktionsblandning. Därefter redovisas 
områdesöversikten, där ligger fokus på 
de plan- och styrdokument som berör 

Galleria Boulevard och Kristianstad samt 
kartmaterial med utgångspunkt från 

metodvalet sociokulturell studie av städer 
och stadsutveckling. 
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Forskningsöversikt

Gallerian som hinder i det offentliga rummet
Inledningsvis togs fragment från podcasten Staden 
(2016) upp för att belysa vad det är som gör att 
gallerior, både i centrum och i externa lägen, är 
så uppskattade. Stadsgallerior ses som positiva 
i den bemärkelsen att de ökar utbudet av handel 
och service i stadskärnan (Boverket 2015:46) 
men det är samtidigt viktigt att det finns en balans 
mellan stads- och externhandel och att köpkraften 
fördelas jämt mellan dem. Det görs därför 
handelsutredningar, dessa ska bistå kommunen 
med underlag när nya handelsområden eventuellt 
ska planläggas (Boverket 2015:14). 

Forskning gällande just galleriors påverkan på 
städer ur sociala och ekonomiska perspektiv är 
begränsade. Däremot finns det forskning gällande 
privately owned public spaces. Det är viktigt att 
poängtera att fenomenet privately owned public 
spaces inte existerar i Sverige då vi inte säljer av 
mark på samma sätt. Däremot kan privatägda 
offentliga platser användas som liknande exempel 
i detta arbete. Under privately owned public 
spaces faller gallerior in (Németh 2009:2464) och 
därmed kan kritiken fungera som riktlinjer i detta 
arbete. Som Hallemar och Forsell nämnde i Staden 
(2016) är gallerian utformad av kommersiella 
fastighetsägare för att attrahera en eller vissa 
grupper (Staden 2016). När fastighetsägare söker 
en kundkrets för att maximera sin försäljning gör 
det att platsen inte längre fungerar som ett publikt 
utrymme (Németh 2009:2466) samt så minskar 
de gemensamma ytorna i staden vid privatisering 
(Ullstad 2008:16-17). Då riktas dessutom fokus 
på konsumtion och inte den sociala interaktionen 
mellan människor (Németh 2009:2466). För att 
upprätthålla ordningen på privatägda offentliga 
platser upprättas regler som begränsar besökare 
och motverkar sociala aktiviteter (Németh 
2009:2467; Ullstad 2008:23). För att åstadkomma 
en livlig och social plats förutsätter det att alla 
är välkomna att utnyttja den (Ullstad 2008:23). 
Istället kan kommersialiseringen ses bidra till 
en förenkling av stadens strukturer som därmed 
minskar mångfalden och känslan av stadens 
identitet genom bland annat överproportionerliga 
volymer (Ullstad 2008:16). Gehl (2001) menar att 
gallerior kan vara  intressanta för staden ur ett 
arkitektoniskt perspektiv men att byggnaden som 
struktur utgör både fysiska och sociala hinder 

i staden. Däremot skulle samma funktioner, 
etablerade inomhus, kunna skapa ett mer livligt 
offentligt rum om de fick ta plats utomhus 
(Gehl 2001:125). Ullstad (2008) anser att 
på så sätt kan överblick återfås över stadens 
kommunikationssamband och orienterbarheten 
ökar när gemensamma offentliga platser bildar 
ett stadstäckande nätverk. Då ökar den fysiska 
tillgängligheten men även den sociala eftersom 
goda offentliga platser bidrar till invånarnas 
identitet och känsla av gemenskap (Ullstad 
2008:16-17). Stadsgallerior tenderar även att vara 
för stora för antalet invånare, istället bör fokus 
ligga på att komprimera och koncentrera (Whyte 
1980:91). 

Trots kritiken är det viktigt att belysa perspektiv 
från andra sidan av spektrumet, eller snarare 
en typ av medelväg; en del av den kritiken som 
riktas mot gallerior berör dem som är belägna 
i amerikanska förorter med en kundkrets 
bestående av medelklassen, de behöver 
därmed inte vara representativa av till exempel 
stadsgallerior. Chiodelli & Moroni (2015) menar 
att fastighetsägare till privatägda offentliga platser 
inte heller kan förväntas följa samma regler som 
gäller för offentlig mark. Snarare ska även privata 
aktörer välkomnas i det offentliga rummet för att 
kunna bidra till en mer varierad och mångfaldig 
plats (Chiodelli & Moroni 2015:40-41).

Utformning av offentliga rum
För invånare och besökare i en stad finns 
möjligheter för att till exempel mötas eller utföra 
aktiviteter på de offentliga plaster som erbjuds 
(Gehl 2001:15). På dessa platser bör det därför 
finnas en blandning av aktiviteter för olika 
människor för att platsen ska vara så användbar 
som möjligt. Gehl (2001) delar upp dessa aktiviteter 
i tre olika typer, de nödvändiga, de valbara samt de 
sociala. En nödvändig aktivitet skulle till exempel 
kunna vara att gå till skolan eller jobbet, vilket ska 
kunna göras både fritt och effektivt för att snabbt 
kunna nå sin slutdestination. Vare sig den fysiska 
miljön runt omkring är anpassad för just den här 
aktiviteten eller inte, kommer den förmodligen 
att ske då den som går inte har något större val. 
De valbara aktiviteterna är de som människor 
vill göra om platsen är fysiskt utformad på ett 
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inbjudande sätt (Gehl 2001:9). Det skulle till 
exempel kunna röra sig om att ta en promenad 
för att få frisk luft eller att sitta och sola (Gehl 
2001:11). De sociala aktiviteterna kan innebära de 
flesta typer av kommunikation mellan människor, 
till exempel samtal mellan bekanta eller småprat 
med personen som sitter på bänken bredvid (Gehl 
2010:22). Om en plats eller gata endast ges en 
funktion som gynnar de nödvändiga aktiviteterna 
kommer platsen eller gatan förlora sin funktion 
som gemensamt rum, trots att vem som helst 
egentligen får vistas där (Ullstad 2008:19).

Den fysiska planeringen har en inverkan på 
utemiljön och dess aktiviteter (Gehl 2001:31). 
Studier visar nämligen på att kvaliteten på 
utemiljön har en påverkan på vad det är för 
aktiviteter som utspelar sig i det offentliga 
rummet (Gehl 2001:37). Figuren  nedan visar på 
att de nödvändiga aktiviteterna inte förändras, 
vare sig den fysiska miljön håller en hög eller en 
låg kvalitet. De valbara aktiviteterna minskar 
däremot markant i och med en försämring av den 
fysiska miljön, likaså de sociala aktiviteterna (Gehl 
2010:20).

Med hjälp av den fysiska planeringen kan människor 
inspireras att utöva vissa aktiviteter, både på 
offentliga platser men även i bostadsområden (Gehl 
2001:37). Tankar kring hur många som rör sig på 
platsen, vem som rör sig på platsen, vart människor 
rör sig, vad de gör på platsen samt hur länge de 
stannar kan utgöra en viktig del i människors 
deltagande på platsen (Gehl & Svarre 2013:13). 
Människors olika flöden och rörelsemönster kan 
till exempel visa en offentlig plats optimala läge 
att anläggas (Gehl & Svarre 2013:15). Vid en sådan 
identifiering ökar chansen att både de nödvändiga, 
valbara samt sociala aktiviteterna utspelar sig på 

platsen, det vill säga vad de gör på platsen (Gehl 
& Svarre 2013:17). Strategin bevisar att det inte 
behöver vara svårt eller komplicerat att utforma 
offentliga platser. Det som behövs är egentligen 
bara bra förhållanden för de tre olika aktiviteterna. 
Gehl (2001) menar på att människor lätt vill kunna 
ta sig runt på en plats, kunna stanna upp och njuta 
av platsen samt träffa andra människor i olika 
situationer. Han hävdar därför att om  dessa tre 
aktiviteter tas i beaktning finns förutsättningarna 
för en god utformad plats (Gehl 2001:51).

I utvecklingen av offentliga rum anses avståndet, 
främst för gångtrafikanter, vara en viktig aspekt 
(Gehl 2001:135). Gehl (2001) menar nämligen 
på att det både finns ett fysiskt avstånd och ett 
upplevt avstånd. Det upplevda avståndet kan till 
exempel påverkas av hur gatorna är utformade. 
En rak gata utan någonting att titta på kan kännas 
lång, medan en lika lång sträcka i en miljö som är 
varierad och innehållsrik kan kännas kortare än 
det fysiska avståndet (Gehl 2001:136). Vidare bör 
staden utformas för att människor ska kunna ta sig 
fram i stadsrummet men även för att kunna möta 
människor, utföra aktiviteter och visa känslor 
(Gehl 2010:33). Kontakten mellan människor med 
hög intensitet består av en nära vänskapsrelation 
medan de med låg intensitet kan vara en se och 
hör-kontakt, vilket betyder att människor inte har 
någon närmare kontakt, utan att de ser eller hör 
någon på avstånd (Gehl 2001:15). Om aktiviteter 
mellan byggnaderna i staden inte finns kan se och 
hör-kontakten försvinna vilket gör att personen 
i fråga kan känna sig ensam (Gehl 2001:17). 
Stadslivet påverkas även av höjden på byggnaderna 
i staden. En person som står på marken kan enkelt  
känna en kontakt med någon på första och andra 
våningen. Det tredje till femte våningsplanet kan 
möjligtvis bilda en kontakt med gatuplanet, men 
enligt Gehl (2010) hör de byggnadsplan som 
sträcker sig över fem våningar inte längre till 
staden då kontakten med gatuplanet försvinner 
vid den höjden (Gehl 2010:42).

För att underlätta rörelsen mellan de privata och 
offentliga rummen i staden är det viktigt att kunna 
se vad som händer på de offentliga platserna 
(Gehl 2001:113). Önskan att delta i aktiviteter 
på dessa platser skulle kunna vara att placera 
någonting så att det kan interagera med miljön 
utanför. Det kan vara en byggnad med fönster som 
bidrar till att människor kan titta in i byggnaden 
(Gehl 2001:121), till exempel butiker med öppna 

En fysisk miljö med 
hög kvalitet

En fysisk miljö med 
låg kvalitet

Nödvändiga
aktiviteter 

GEHLS AKTIVITETSPRINCIP

Valfria
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Sociala
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markplan (Gehl 2010:77). Genom att öppna upp 
gränserna mellan byggnaderna och staden kan 
innehållet i byggnaden på det här sättet även bli en 
del av miljön utanför. Stängda aktiviteter fungerar 
tvärtom, dit känner sig människor inte inbjudna, 
vilket motverkar sitt syfte då vi människor dras till 
mänsklig aktivitet (Gehl 2001:121). Gehl (2006) 
hävdar nämligen att staden bara är ett tomt skal om 
den inte används av människor. Vidare förklarar 
han att en stad där olika typer av invånare lever, 
studerar och arbetar är en livfull stad. Utan dessa 
personer hade staden inte varit lika attraktiv 
(Gehl 2006:27). Människors inspiration kommer 
trots allt från andra människor som är olika och 
gör olika handlingar medan byggnader är fasta 
objekt som bara kan inspirera någon ett visst antal 
gånger (Gehl 2001:21). För att människor ska 
vilja vistas på en plats måste alltså stadsrummet 
utformas därefter (Gehl 2006:8). Även Ullstad 
(2008) hävdar att stadens karaktär och attraktion 
skapas genom den offentliga platsen (Ullstad 
2008:25). Att främja en sådan attraktion och 
karaktär skulle bland annat kunna göras med 
hjälp av oregelbundna fasader och väl utformade 
utemiljöer (Gehl 2001:153). 

En sammanhängande och funktionsblandad stad
Chiodelli & Moroni (2015) lyftes tidigare upp som 
förespråkare av att privata aktörer bör välkomnas 
i det offentliga rummet för att kunna bidra till en 
mer varierad och mångfaldig plats (Chiodelli & 
Moroni 2015:40-41). På samma fråga instämmer 
Ullstad (2008) men menar också att planeringen 
måste bli tydligare vid reglering av vad som är 
privat och vad som är offentligt eftersom privata 
aktörer i det offentliga rummet behöver utnyttja 
planregleringarna maximalt för att deras projekt 
och verksamheter ska gå med vinst. En svagt 
reglerad plan kan då utnyttjas på det offentliga 
rummets bekostnad (Ullstad 2008:50-51).  
Kommunens ansvar blir då att ta vara på de 
gemensamma rummen samt se till att de viktiga 
offentliga ytorna ingår i ett sammanhängande 
stadsnät och inte konsumeras av privata aktörer 
(Ullstad 2008:16). 

Att en stad är funktionsblandad kan bland annat 
ses i byggnadsvolymer, byggnadsinnehåll, trafiknät 
och grönska (Ullstad 2008:24, 32). Sett att staden 
är ett enda stort offentligt rum ska den ge spelrum 
för både ekonomisk tillväxt samt en trivsam miljö 
för dem som bor och verkar där (Ullstad 2008:16). 
För att möjliggöra detta blandas olika funktioner 

för att locka olika typer av verksamheter och 
människor. Vid stadsutveckling är det först och 
främst viktigt att ta hänsyn till stadens tidigare och 
nuvarande byggnads- och gatustrukturer eftersom 
de utgör hela stadens fysiska riktlinjer. Vidare 
menar Ullstad (2008) att stadens kulturhistoriska 
värden inte får försummas vid nybygge, dessa 
ska istället samspela. De små företagens 
vardagsservice och verksamheter beror på de stora 
företagens anställda och tvärtom. Den grönska 
som finns i staden ska varieras med hårdgjorda 
ytor för att invånare och besökare ska kunna ta 
del av både stads- och rekreationsmöjligheter, 
detsamma med livliga och lugna gator (Ullstad 
2008:32). Den gående invånaren ska beblanda 
sig med både cykel- och biltrafik för att öka 
mångfalden men den gående ska prioriteras sett 
ur ett socialt hållbarhetsperspektiv samt för att 
bilen inte ska påverka stadens värden negativt  
genom till exempel buller och utsläpp (Ullstad 
2008:24). Slutligen ska ytor och volymer, vad 
gäller både byggnader och rum, planeras, fördelas 
och formas så att de passar och utvecklar den 
lokala strukturen samt stärker de samband som 
redan finns och som bör bevaras. Det innebär ofta 
en intresseavvägning mellan det privata och det 
offentliga eftersom dessa ibland uttrycker sig olika 
i stadsrummet (Ullstad 2008:25). 

Human capital med fokus på funktionsblandning
Human capital är en term som inte finns på 
svenska men kommer i arbetet att benämnas 
som människokapital. Termen definieras i Florida 
et al. (2013) som andelen arbetskraft med 
en kandidatexamen eller högre (Florida et al. 
2013:617). I detta arbete blir begreppet viktigt 
eftersom det kan förefallas som en avgörande 
förutsättning för städers ekonomiska och sociala 
tillväxt. Florida et al. (2013) menar att välmående 
och lycka ofta kopplas till inkomst eftersom det 
verkar som medel för att möta grundläggande 
behov som mat, vatten och boende samt möjlighet 
till att resa och uppleva nya saker. Däremot kan 
hög inkomst ses som det “förväntade” välmåendet, 
eftersom en generell uppfattning är att hög 
inkomst genererar högt välmående, vilket inte 
alltid stämmer (Florida et al. 2013:614). 

Florida et al.:s studie utförs med flera oberoende 
variabler som människokapital, inkomst, ojämlik 
inkomst, arbetslöshet, hushåll, täthet, ålder, 
pendlingsmönster och klimat för att mäta den 
beroende variabeln välmående och lycka hos 
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människor i stora städer (Florida et al. 2013:617). 

I detta arbete kommer främst människokapital 
beröras eftersom Florida et al. sammanfattningsvis 
visar att just människokapital är den variabel som 
står för ungefär hälften av stadens välmående och 
lycka (Florida et al. 2013:621). I studien visar det 
sig att inkomst visst spelar roll, däremot är det 
människokapitalet som genererar den inkomsten 
till att börja med genom att människor bor, arbetar 
och trivs i staden (Florida et al. 2013:614, 621). 
Människokapital skapar fler arbetsmöjligheter 
och ett bredare arbetsfält i staden (Florida et al. 
2013:623) vilket vidare gynnar en ekonomisk och 
social tillväxt (Florida et al. 2013:622). Med ett 
ökat människokapital i staden ökar även utbudet 
av funktioner som gör att människor trivs; service, 
arbete, bostäder, gemenskap, aktiviteter och 
rörelse vilket i sin tur gör att fler knyter an socialt 
till platser (Florida et al. 2013:614, 622). Ett ökat 
människokapital kan ses som särskilt viktig i detta 
arbete då syftet dels är att ta vara på och främja 
Kristianstads identitet samt att möjliggöra för en 
ökad funktionsblandning. 

De städer som undersökts i Florida et al.:s studie 
är stora amerikanska städer, därmed är studien 
inte helt applicerbar på Kristianstad. Men 
konceptet human capital tas tillvara på för att i 
gestaltningsförslaget kunna motivera en ökad 
mängd blandade funktioner på platsen. Det skulle i 
sin tur kunna öka människokapitalet i Kristianstad 
och därmed utbudet av aktiviteter som gör att 
människor trivs. 
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Områdesöversikt

Vad säger Kristianstads fördjupning av översiktsplanen?
I den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad 
från 2009 förklaras vikten av en satsning på 
en hållbar utveckling i kommunen, däribland 
de sociala och ekonomiska dimensionerna. 
Ett sätt att bygga samhället hållbart anses till 
exempel vara utvecklingen av både boende- och 
stadsmiljöer. Vidare ska utvecklingen i sin tur 
formas av människors och samhällets behov, såväl 
som förutsättningar som problem. Kristianstads 
vision som en attraktiv stad beskrivs bland annat 
som en plats med människan i centrum, mångfald 
av vattenmiljöer samt som en handelsstad 
(Kristianstad kommun 2009:12). För att nå 
visionen har ett antal lokala miljömål satts upp samt 
ett hundratal lokala delmål. Det lokala miljömålet 
som är mest betydelsefullt för fördjupningen av 
översiktsplanen är God bebyggd miljö med ett 
visst antal delmål som kan nås genom att planera 
mark- och vattenanvändningen. Ett av delmålen 
innebär att de bostäder, arbetsplatser, service och 
kultur som skapas ska finnas i ett varierat utbud 
för att bland annat bilanvändningen ska kunna 
minskas. Ett annat delmål innebär att den fysiska 
planeringen ska skydda stadens kulturhistoriska 
miljöer genom att respekteras, tas till vara på, 
förändras samt nyttjas ur ett hållbarhetsperspektiv 
(Kristianstad kommun 2009:13). Ett av de 
kulturhistoriska miljöerna anses vara 1600-talets 
rutnätsplan där dess siktlinjer, dubblering och 
detaljerade fasader samt byggnader ordnade i 
gatulinje bör tas i beaktning vid ny bebyggelse. 
En eventuell nybyggnation bör även samspela 
med den befintliga bebyggelsen för att bevara de 
äldre årsringarna i staden (Kristianstad kommun 
2009:20).

För att en utveckling av staden ska ske har även 
fem stadsbyggnadsmål satts upp (Kristianstad 
kommun 2009:42) där tre av dessa är av stor vikt 
för detta arbete. Den täta och blandade staden som 
ska bidra till att utformningen av offentliga rum 
främjar deltagandet av olika befolkningsgrupper 
och vilka skapar en social integration i staden 
(Kristianstad kommun 2009:44). En blandning 
av både bostäder och varierande verksamheter 
påstås även vara spännande och stimulerande 
att befinna sig i, både för invånarna i staden men 
även för dem som besöker den (Kristianstad 
kommun 2009:54). En blandad stad möjliggör 

för en mer varierad befolkning samt byggd miljö 
men även vardagliga möten som kan motarbeta 
både främlingsfientligheter och fördomar mellan 
olika befolkningsgrupper (Kristianstad kommun 
2009:44). Det andra stadsbyggnadsmålet, Den 
vackra staden, syftar till att staden ska utformas 
med omsorg samt att utemiljöerna och dess 
utformning har en stor påverkan på hur de 
används av invånarna i staden. Dessa miljöer 
är tänkta att vara platser som ska främja möten 
mellan människor och bör därför utformas 
därefter (Kristianstad kommun 2009:47). Till 
exempel anses det vara viktigt att satsa på de gröna 
platser som är till för naturliga möten samt fysiska 
aktiviteter (Kristianstad kommun 2009:64), men 
som det idag inte finns många av i stadskärnan 
(Kristianstad kommun 2009:66). Det tredje 
stadsbyggnadsmålet som är relevant för arbetet, 
Vattenriket i symbios, syftar till att Kristianstad 
som stad samt biosfärområdet Vattenriket 
Kristianstads ska utvecklas parallellt med varandra 
(Kristianstad kommun 2009:48) då Vattenriket 
utmärker sig som stadens landmärke vilket bidrar 
till Kristianstads identitet (Kristianstad kommun 
2009:49).

Vidare diskuteras exploateringsmöjligheterna för 
platsen där Galleria Boulevard idag är lokaliserad. 
Platsen pekas ut för både bebyggelse av 150 
lägenheter i högre flerbostadshus (Kristianstad 
kommun 2009:53) samt ett område för handel 
(Kristianstad kommun 2009:71). Vid båda 
dessa typer av bebyggelse anser kommunen 
att tillgänglighet, främst sett ur äldre och barns 
perspektiv samt vacker utformning bör prioriteras 
(Kristianstad kommun 2009:57). Potential finns 
för tillväxt av varierande typer av handel och för 
att Kristianstad ska fortsätta framstå som den 
regionala handelsplats som den anses vara bör 
handeln som finns i centrum bevaras eftersom 
den är en stor del av stadens starka identitet. Om 
centrumhandeln minskar kan det innebära att 
identiteten kan komma att försvinna. Kommunens 
strategi för hur ett attraktivt och trivsamt centrum 
ska kunna uppnås är att utveckla de gatu- och 
torgmiljöer som idag finns på platsen samt att 
belysa de stråken som sträcker sig mellan stadens 
viktiga noder (Kristianstad kommun 2009:77).
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Vad säger detaljplanen?
Detaljplanen över Östra centrum som vann laga 
kraft år 2012 avser platsen där Galleria Boulevard 
idag ligger. Den syftade till att pröva möjligheterna 
för huruvida en handelsgalleria och bostäder 
skulle kunna uppföras på platsen (Kristianstad 
kommun 2012:3). I tidigare ställningstaganden 
utsågs området ingå i ett riksintresseområde 
för kulturminnesvård för centrala Kristianstad 
vilket främst innebar den bevarade stadsplanen 
från 1600-talet. Strukturen var då fortfarande ett 
framträdande inslag i stadskärnan (Kristianstad 
kommun 2011:9).

Detaljplanearbetet påbörjades år 2008 men låg 
sedan stilla mellan 2009 och 2010 på grund av att 
genomförandet av projektet kantades av en del 
osäkerheter. Då utbyggnadsförslaget förändrades 
markant under den här tiden fick en ny utställning 
hållas; det innebar främst borttagandet av de sex 
punkthusen längst med stadskanalen samt en 
tillökning av handelsytan. Ytterligare en utställning 
fick sedan genomföras på grund av kritik mot 
trafiklösningar kring byggnaden vilket bidrog till 
att en större trafikförändring fick göras i områdets 
norra del (Kristianstad kommun 2011:7).

Planförslaget ansågs innebära en förändrad 
stadsbild då det var en plats som kantades av 
både 1600-talsbebyggelse men även byggnader 
från 1800- samt 1900-talet. En positiv aspekt 
ansågs dock innebära att Östermalm kopplades 
samman mer med den befintliga stadskärnan. 
Bebyggelsehöjden på 12-våningshuset, som 
planerades bli runt 39 meter över marknivån 
blev dock betydligt högre än den kringliggande 
bebyggelsen på fem till sex våningar (Kristianstad 
kommun 2012:30). Då Galleria Boulevards fasad 
kunde bli 300 meter lång bestämdes det att den 
visuellt skulle delas upp i varierande enheter, 
dess arkitektur skulle även samspela med 

kringliggande kulturhistorisk värdefull 
kulturmiljö. Butiksentréer vändes ut mot gatan för 
att efterlikna den äldre bebyggelsen runt omkring 
(Kristianstad kommun 2012:31).

I behovsbedömningen kom Stadsbyggnadskontoret 
fram till att planen kunde komma att medföra 
en betydande miljöpåverkan vilket ledde till 
att en miljökonsekvensbeskrivning gjordes, 
främst på grund av trafiken och dess påverkan 
på omkringliggande boendemiljö (Kristianstad 
kommun 2012:9). Fördjupningen av Kristianstads 
översiktsplan har tagits hänsyn till där planområdet 
är utpekat som ett utvecklingsområde för 
handel. Målsättningarna från fördjupningen av 
översiktsplanen som har uppmärksammats är 
bland annat att minska barriäreffekter, skapa nya 
offentliga rum och mötesplatser samt att framhäva 
vattnet i en stadsmiljö. Till sist nämns önskan 
om bostäder på platsen (Kristianstad kommun 
2012:10).

Den nya bebyggelsen föreslogs utformas till en 
handelsgalleria med lokaler för bland annat 
butiker, restauranger, caféer och en biograf. Två 
olika alternativ angavs där det första alternativet 
med handel i plan ett till två, parkeringshus på 
plan tre till sex i norra delen av byggnaden samt 
flerbostadshus i två plan högst upp på gallerian. Det 
andra alternativet innebar en maximalt utnyttjad 
byggrätt och består av handel i plan ett till två, ett 
parkeringshus på fem våningar i byggnadens norra 
del, ett parkeringshus på två våningar i den södra 
delen samt två våningar flerbostadshus över dessa 
parkeringsplan. Bostäder planerades även in i ett 
punkthus på 12 våningar i planområdets södra del 
(Kristianstad kommun 2012:17) och ansågs kunna 
bli Kristianstads nya landmärke (Kristianstad 
kommun 2012:30). Genom gallerian säkerställdes 
ett stråk i öst-västlig riktning som skulle vara öppet 

Sektion av detaljplanens första alternativ. Bild tagen från Kristianstad kommun.

Sektion av detaljplanens andra alternativ. Bild tagen från Kristianstad kommun.
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för allmänheten, detta för att skapa en förbindelse 
mellan gallerian och kvarteren på andra sidan 
kanalen som är Östermalm. Då gallerian med 
största sannolikhet ansågs vara stängd under 
nattetid skulle det innebära en blockering av 
detta stråk under dessa tider. Galleria Boulevards 
entréer planlades på byggnadens västra samt 
östra del, men även mot busstorget (Kristianstad 
kommun 2012:18).

De offentliga miljöerna runt Galleria Boulevard 
ansågs vara viktiga för ett rikt stadsliv. Därför 
planlades det för nya offentliga rum medan de 
befintliga skulle utvecklas (Kristianstad kommun 
2012:19). Längs med stråket utmed stadskanalen 
skulle en parkmiljö skapas vilken skulle kallas för 
Kanalparken. Platsen var ett av de projekt som 
planerades för på Galleria Boulevards östra sida. 
Sittplatser längs med vattnet var bland annat 
en del av vad projektet innebar (Kristianstad 
kommun 2012:21). En annan offentlig plats som 
planlades var ett torg mellan Galleria Boulevard 
och busstorget som skulle möjliggöra dels för 
uteserveringar och cykelparkeringar men även för 
en plats där människor skulle vistas och röra sig 
på (Kristianstad kommun 2012:23).

Utförandet av planförslaget
Under platsanalysen uppmärksammades det 
att flera funktioner hade uteblivit i det faktiska 
utförandet, till exempel de bostäder som var 
planerade på Galleria Boulevards översta våningar. 
Även Kanalparken kan ses ha uteblivit eftersom 
det inte finns någon direkt anledning till att vistas 
på Galleria Boulevards baksida. Däremot finns det 
en skatepark. Kopplingen mellan stadskärnan och 
Östermalm kan inte ses ha blivit starkare eftersom 
Galleria Boulevard endast har ett genomgående 
stråk i öst-västlig riktning, dessutom är det stråket 
stängt utöver gallerians öppettider. Även den 
siktlinje som fanns kvar mellan stadskärnan och 
Östermalm har blockerats av Galleria Boulevard. 
Slutligen har entrén mot busstorget uteblivit. 

Volymstudie av detaljplanens första alternativ med handel, parkeringshus 
samt flerbostadshus. 

Volymstudie av det faktiska utförandet med handel och parkeringshus.
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Under inventeringen av platsen, i och kring 
Galleria Boulevard, identifierades det även hur 
byggnaden samspelade med de omkringliggande 
offentliga rummen såsom skateparken, busstorget 
samt uteserveringarna. Gatuplanet består av 
svarttonade rutor vilket gör det svårt att se vad 
som pågår inne i Galleria Boulevard. Dessutom 
kan inte entréerna till butikerna nås från gatan, 
utan bara från de tre entréer som leder in till 
Galleria Boulevard. Den storskaliga byggnaden 

med enformig fasadutformning skiljer sig från 
den omkringliggande bebyggelsen som är relativt 
småskalig och som har en varierad strukturell 
indelning på fasaderna. På grund av Galleria 
Boulevards storskalighet avbryts även siktlinjen 
genom stadskärnan som annars leder till 
Östermalm. På byggnadens östra sida, som vetter 
åt stadskanalen finns ingen mänsklig aktivitet då 
platsen inte är färdigställd. 
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Samtal med medborgare
Under platsbesöket utfördes samtal med besökare 
vid Galleria Boulevard samt med personal i butiker 
inuti gallerian. De samtalen ligger inte till grund 

för analysen men tas ändå upp för att belysa åsikter 
från människor som känner till Galleria Boulevard 
samt använder dess utrymme för olika ändamål. 

Det är så tomt, det 
behövs mer liv och 
rörelse, som i C4. 

Lunchgäst i Galleria Boulevard

Nej, vänta, vi går 
igenom istället. 

Förbipasserande utanför Galleria Boulevard

Många butiker flyttar 
till C4, inte bara de i 
gallerian utan även 

de i stan. 
Gallerian passar 

inte in med resten 
av stan. 

Besökare utanför Galleria Boulevard

BESÖKARE

Det är bra läge, men 
butikerna står tomma. 
Det är problem med 

hemlösa också. 

Butikspersonal i Galleria Boulevard

Vi trivs, det är ett väldigt 
bra läge men vi hoppas 

på mer variation vad 
gäller butiker så att fler 

lockas hit.

Butikspersonal i Galleria Boulevard

BUTIKSPERSONAL
Skalgubbar tagna från Nonscandinavia. Skalgubbarna är inte representativa för de faktiska medborgarna.

Skalgubbar tagna från Nonscandinavia. Skalgubbarna är inte representativa för de faktiska medborgarna.
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Kartor
Kartorna som redovisas i detta avsnitt är också 
en del i vad som blev det faktiska utförandet av 
Galleria Boulevard. Viss geodata har använts som 
komplement för ökad platsförståelse. Kartorna 
ställs i ett större perspektiv, alltså hur hela 
stadskärnan påverkats. För att sedan kunna göra 
en utförlig omgestaltning av planområdet behöver 
omkringliggande stadskärnan samt närmiljön 
tas hänsyn till. Kartorna nedan belyser viktiga 
komponenter i Kristianstad utefter platanalysen 
och metoden sociokulturell studie av städer och 
stadsutveckling.

Noder och stråk
Under platsbesöket i Kristianstad har de viktiga 
noderna i och runt omkring stadskärnan 
identifierats. Dessa viktiga noder anses vara 
Naturum Vattenriket samt parkeringsplatsen 
i dess närområde, Tivoliparken, Kristianstads 
centralstation, Galleria Boulevard och busstationen 
i dess södra del, kulturhuset samt biblioteket. 
De två senare ligger utanför avgränsningen 

för platsanalysen men de är lokaliserade på 
Östermalm och därmed viktiga komponenter i en 
sammanhängande stadskärna. Ett antal stråk har 
vidare påvisats mellan dessa noder vilka bygger 
på de rörelsemönster som har kunnat särskiljas 
i staden. Många av stråken bildas naturligt 
längs med gatorna i 1600-talets rutnät där det 
finns handel och verksamheter i byggnadernas 
entréplan. Rörelsen i öst-västlig riktning avbryts 
dock där Galleria Boulevard breder ut sig. I och 
med parkeringsplatsen vid Naturum Vattenriket 
har en mer bilfri stad skapats då människor väljer 
att parkera sin bil där för att gå en kort promenad 
in till stadskärnan. Stråket som skapas går genom 
ett naturskyddsområde och över Helge å, vidare in 
mot staden. I mitten av detta stråk ansluter även 
de personer som ska till eller från Kristianstads 
centralstation med buss eller tåg. I Tivoliparken 
rör sig många människor för att antingen besöka 
teatern eller hälsoträdgården, i direkt anslutning 
till parken finns även ett gångstråk längs med ån.
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Funktioner
Vid platsbesöket tydliggjordes det att Kristianstad 
präglas av en funktionsblandning av både bostäder, 
kontor, handel, centrumverksamheter samt 
byggnader för natur, kultur och fritid. På kartan visas 
dessa funktioner med olika färger för att tydliggöra 
vart dessa funktioner kan återfinnas. 1600-talets 
rutnätsstad består nästan helt och hållet av en 
funktionsblandning mellan bostäder, kontor och 
handel vilka bidrar med liv och rörelse till stadens 
gågator. Till skillnad från den funktionsblandade 
delen av staden förändras karaktären i och med att 
Galleria Boulevard, som endast inrymmer handel, 
viss verksamhet samt dess parkeringshus, breder 
ut sig i flera kvarter. I utkanten, och strax utanför 
den äldsta rutnätsplanen återfinns bostäder 
med centrumverksamheter i entréplan som till 

exempel restauranger, frisörer samt annan service. 
Vidare påträffas enstaka flerbostadshus utan 
handel eller centrumverksamheter i entréplan i 
den inre delen av stadskärnan. Dock återfinns dessa 
bostadshus vanligtvis i utkanterna av stadskärnan. 
I södra delen av platsanalysavgränsningen ligger 
det även två gymnasieskolor samt en kommunal 
musikskola vilka är rödmarkerade. Fyra stycken 
hotell är placerade i närheten av centralstationen, 
i stadskärnans norra del. Till sist identifierades 
de byggnader som finns till för natur-, kultur- och 
fritidsupplevelser vilka bland annat är Naturum 
Vattenriket, teaterhuset Tivoli samt kyrkan. De 
offentliga rummen som har identifierats visas 
även på kartan eftersom de utgör en funktion i 
stadskärnan.
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Trafik
Kristianstad består av en gångvänlig stadskärna 
där mjuka trafikanter prioriteras. På stadens 
gågator finns det dock gott om plats för bilar och 
större fordon att ta sig fram vid en eventuell flytt 
eller leverans till stadens butiker och restauranger. 
För besökare till stadskärnan finns en större 
mängd parkeringsplatser med gångavstånd in 
till gågatorna. Dels två parkeringsytor som ligger 
placerade norr och söder om dessa gator, men även 

ett parkeringshus på sex våningar i anslutning till 
Galleria Boulevard. Det sistnämnda utnyttjas inte 
i full grad. Dessutom finns en större parkering 
belägen vid Naturum Vattenriket, där en kort 
promenad över den naturnära gång- och cykelbron 
leder till centrum. Därutöver är resan till och från 
samt runt i Kristianstad lättillgänglig på grund av 
både centralstationens, men även de kringliggande 
busstationernas lägen. 
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Blåstruktur

TECKENFÖRKLARING
Grönstruktur

Grön- och blåstruktur
Kristianstad kommun ingår i biosfärområdet 
Vattenriket (Vattenriket u.å.a) och den relativt lilla 
stadskärnan omges från två sidor av blåstruktur 
i form av Helge å och stadskanalen som tidigare 
fungerade som vallgrav till Kristianstads befästning. 
Helge å verkar bland annat i rekreationssyfte 
och ingår i riksintresset för både naturvård och 
friluftsliv (Naturvårdsverket 2019). Stadskanalen 
löper längs med Galleria Boulevards baksida och 
varuintag och ansluter till Helge å vid stadskärnans 
slut. I stadskärnan finns trädrader längs med både 
gågator och bilvägar. Väster om stadskärnan ligger 
Tivoliparken med Kristianstads teater Tivoli, en 
hälsoträdgård, ankdammar och promenadstråk. I 

södra delen av stadskärnan finns en mindre park 
som sommartid öppnar för uteservering. 
Kristianstad omges av grönstruktur i och med 
naturreservat, Natura 2000-områden samt art- och 
habitatdirektiv (Naturvårdsverket 2019). Naturum 
Vattenriket invigdes 2010 och syftar till att sprida 
information om biosfärområdet Vattenriket i 
Kristianstad med hjälp av olika aktiviteter på 
Naturum men också i omkringliggande natur 
(Vattenriket u.å.b). Vidare arbetar Naturum 
Vattenriket i enlighet med Naturvårdsverket 
och strävar efter att tillgängliggöra Vattenriket 
Kristianstad samt att välkomna och inspirera både 
besökare och boende (Vattenriket u.å.c). 
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Hänsyn
De fyra kommande hänsynskartorna har skalats 
upp för att påvisa vilken omfattning dessa har i 

förhållande till Kristianstads stadskärna. Kartorna 
har producerats med hjälp av geodata.
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Stadskärnans rutnätsplan från 1614
Kristianstads rutnätsplan uppkom på tidigt 
1600-tal, då under danskt styre, och stadskärnan 
baseras på befästningen med dess vallgravar från 
samma tid. Rutnätsplanen från 1614 i Kristianstad 
var den första i Norden och till skillnad från 
medeltidens mer organiska rutnät fungerade nu 
staden som ett starkt militärt fäste (Kristianstad 
kommun 2018). Rutnätskartan påvisar hur 
väl stadsnätet har behållits i stadskärnan i 
förhållande till Kristianstads stadsplan från 1614 

byggnadsstrukturen har genomgått få förändringar 
och de två öppna ytorna i den centrala raden består 
än idag. Det som har lagts till i illustrationen är 
den rutnätsenhet som omger Galleria Boulevard 
för storleksreferens, den delen av rutnätet fanns 
alltså inte med i den ursprungliga stadsplanen från 
1614. Den enskilda enheten där Galleria Boulevard 
är lokaliserad utgör cirka tolv kvarter i 1600-talets 
rutnät. 
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Riksintresse för kulturmiljövård och kulturmiljöprogram
Centrala Kristianstads rutnätsplan från 
1614 ingår i både Länsstyrelsen Skånes 
kulturmiljöprogram (Länsstyrelsen Skåne u.å.a.) 
samt i Riksantikvarieämbetets riksintresse för 
kulturmiljövård (Kristianstad kommun 2013:139) 
vilken omfattning kartan nedan redovisar. I 
både kulturmiljöprogrammet och riksintresset 
lyfts rutnätsplanen upp som viktig att bevara 
eftersom det är den första karaktäristiska 

renässansplanen i Norden (Länsstyrelsen Skåne 
u.å.a. & Kristianstad kommun 2013:140). De 
institutionsbyggnader som finns kvar tillsammans 
med andra äldre byggnadsbestånd är viktiga för 
att behålla stadens karaktär och vid framtida 
exploatering ska värdeorden renässansstad, 
stadens årsringar och staden vid vattnet tas i 
beaktande för att ta hänsyn till riksintresset 
(Kristianstad kommun 2013:140). 
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I Kristianstad växer - Fördjupad översiktsplan 
för Kristianstads stad (2009) accepteras 
avgränsningen som gjorts för riksintresset och 
går därmed med på att undvika ingripanden som 
kan skada kulturmiljön samt att hysa aktsamhet 
vid förändring av området (Kristianstad kommun 
2009:19). Det tydliggörs med en illustration över 
Kristianstads stadskärna att Renässansstaden 
omfattar det område som stadsplanen från 1614 
bestod av (Kristianstad kommun 2009:19). Det 
innebär alltså att den rutnätsenhet som omger 
Galleria Boulevard inte behöver tillgodoses i det 
åtagande som gjorts för att inte påtagligt påverka 
karaktären i området Renässansstaden eftersom 
den inte ingår i stadsplanen från 1614. Däremot 
framgår det i fördjupningen av översiktsplanen 
(2009) att ny bebyggelse ses positivt på så länge det 
tas hänsyn till stadens årsringar där ny bebyggelse 
utformas med omsorg och i samspråk med äldre 
bebyggelse. Vid nybyggnation ska stor- och 
småskalig bebyggelse varieras, likaså fasaderna 
eftersom stora delar av den äldre bebyggelsen 
är uppbyggd på detta sätt (Kristianstad kommun 
2009:20). 

Övriga hänsyn- och planeringsförutsättningar
Kristianstad kommun har drygt 50 naturreservat 
(Länsstyrelsen Skåne u.å.b.) och de syns gå nära 
inpå stadskärnan (Naturvårdsverket 2019). 
Årummet är det naturreservat som gränsar 
närmast till centrala Kristianstad och det är 
även här Naturum Vattenriket ligger som en 
central punkt för hela biosfärområdet Vattenriket 
Kristianstad (Länsstyrelsen Skåne u.å.b.). 
Årummet har förutom Naturum Vattenriket även 
bryggor över sankmarken samt utkiksplatser för 
fågelskådning. 

Delar av dessa naturreservat är Natura 
2000-områden med art- och habitatdirektiv samt 
fågeldirektiv. Inom Natura 2000-områdena finns 
det även platser med tillträdesförbud periodvis 
i förmån till fågeldirektivet (Naturvårdsverket 

2019). Angränsande till Kristianstad mot söder 
och väster finns två utpekade riksintressen, ett för 
naturvård och ett för friluftsliv. Den hänsynskarta 
som direkt berör Kristianstads stadskärna är 
stadens vattenskyddsområde (Naturvårdsverket 
2019) som belyser det stora grundvattentag 
som ligger belagt under Kristianstadslätten 
(Kristianstad kommun 2019).

Kristianstads stadsplan från 1614. Bild tagen från Kristianstad kommun. 



39

Identitetsskapande värden i Kristianstad
Vid platsbesöket togs den sociokulturella studien 
av städer och stadsutveckling i beaktande när 
platser med stark identitet knuten till Kristianstad 
skulle undersökas. Därefter har kartmaterialet 
bidragit till att stärka uppfattningen om vad det 

finns för identitetsskapande värden i Kristianstad. 
De redovisas nedan och rör främst kulturmiljö, 
natur och rekreation. På kartan syns även en 
förtydling av rutnätsplanen från 1614 som är ett 
viktigt identitetsvärde för Kristianstad. 
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Rum
Sammanfattningsvis har Gehls princip om 
mänsklig aktivitet, de upplevda identitetsvärdena 
samt noder och stråk använts för att skapa en 
karta över rumsligheten inom avgränsningen för 

platsanalysen. Dessa rum kan ses bidra till aktivitet 
i det offentliga rummet och de har kvalitéer som kan 
generera alla tre aktivitetstyper: de nödvändiga, 
de valbara samt de sociala. 
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ANALYS

Den här delen av arbetet kommer redovisa 
en strategi samt ett illustrativt förslag för 
hur planområdet där Galleria Boulevard 

idag är lokaliserat skulle kunna omvandlas 
för att bättre integreras med Kristianstads 
stadskärna. Strategin och det illustrativa 
förslaget som presenteras i detta avsnitt 

kommer tydligt att motiveras utifrån 
forsknings- och områdesöversikten, därmed 

skulle gestaltningen kunna ses som en analys 
av den framtagna empirin. Den strategiska 
delen presenteras först och den illustrativa 
delen kommer utgå ifrån strategin, därmed 

ska de ses som ett gemensamt förslag. 

Den strategiska delen är gjord av 
Anna Lagerquist och den illustrativa delen är 

gjord av Elisa Johansson. 
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Strategisk del (Anna)

Strategin syftar till, att på en övergripande skala 
visa de viktigaste verktygen som behövs för 
att bättre kunna integrera Galleria Boulevard i 
Kristianstads stadskärna. Strategin kommer att 
delas upp i tre delar. En aspekt som genomsyrar 
alla tre strategier är Kristianstads rutnätsplan 
från 1614. Den är utpekad som ett riksintresse 
samt i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. 
Rutnätsplanen omnämns även som viktig att ta 
hänsyn till i den fördjupade översiktsplanen samt 
i detaljplanen för Galleria Boulevard. Ett fokus 
på rutnätsplanen i den strategiska delen innebär 
ett fokus på tillvaratagning av lokala strukturer 
och en strukturell indelning av gaturummets 
komponenter och funktioner samt öppna stråk. 
Strategierna kan på sätt och vis ses i etapper 
eftersom den tredje strategin beror på de två 
första. Vidare i den illustrativa delen visas det mer 
detaljerat hur den föreslagna rutnätsplanen kan 
ha en positiv inverkan på planområdet. 

1. Ta vara på identitet och lokala strukturer
Den första strategin närmar sig den sociokulturella 
studien av städer och stadsutveckling som 
användes i metoden, här med fokus på identitet. 
Avsnittet lyfter tre identitetsskapande värden som 
kan anses stärka Kristianstad som stad. Alla tre 
värden kan ta plats i offentligheten, eller på något 
sätt påverka offentliga ytor. Det innebär att ett 
satsande på dessa tre värden kan ses som positivt 
ur ett socialt hållbart perspektiv eftersom det 
således är värden som alla människor har fysisk 
och social tillgång till. 

En förlängning av 1600-talsstaden 
Det första värdet är rutnätsplanen från 1614. För 
att kunna använda de tre strategierna krävs det 
att Galleria Boulevard upplöses som en enhet 
och istället delas upp i mindre komponenter. 
Genom att göra detta tas det hänsyn till 

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram, och specifikt 
värdeorden stadens årsringar, som omnämns 
i både översiktsplanen och i fördjupning av 
översiktsplanen. Det tas även hänsyn till det 
utpekade riksintresset för kulturmiljövård. En 
föreslagen upplösning stöds även i detaljplanen 
eftersom stråk i öst-västlig riktning anses viktiga för 
att skapa en allmän förbindelse mellan kvarteren. 
En förlängning av 1600-talsstaden skulle innebära 
att området som Galleria Boulevard idag omfattas 
av också skulle ingå i den lokala strukturen, 
istället för att utgöra en barriär i den. Det skulle 
kunna bidra till att stärka 1600-talets identitet 
i hela stadskärnan och därmed Kristianstads 
kulturhistoria. Strategin syftar också till att ta 
hänsyn till den småskalighet som syns tydligt i 
stadskärnans bebyggelse. Det innebär dels en 
strukturell indelning av fasader och stödjs av 
Gehl i forskningsöversikten där han menar att 
det upplevda avståndet känns kortare vid en 
större variation i gaturummet. Även byggnadens 
höjd spelar roll för den sociala hållbarheten och 
människans chans att interagera med någon 
från gatuplan upp till femte våningsplanet. 
Den föreslagna kvartersstrukturen utgår ifrån 
stadsplanen från 1614 och därmed fortsätter dess 
tvärgator in i planområdet.
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När Kristianstad 2014 vann priset Årets stadskärna 
var det med bidraget Vi ses i stan - 400 år av tradition 
och förändring. I detta förslaget skulle det kunna 
hävdas att de 400 år av tradition förvaltas mer 
hänsynsfullt, men där förändring ändå välkomnas 
i en mer lokal struktur. Vidare kommer det 

strategiska arbetet att utgå ifrån den föreslagna 
uppdelningen som visas ovan. Den uppdelningen 
möjliggör att lyfta övriga identitetsskapande 
värden i Kristianstad. 
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En ökad integrering av grön- och blåstruktur
Den andra värdet är grön- och blåstruktur. De är ett 
uppskattat inslag i Kristianstads stadskärna, bland 
annat genom Tivoliparken, Naturum Vattenriket 
och Helge å. Söder om stadskärnan ligger även 
Hammarsjön. Kristianstads relativt lilla stadskärna 
innebär att dessa gröna och blå värden är lätta att 
nå med både gång och cykel. Att naturen spelar en 
viktig komponent syns tydligt i hänsynskartorna 
och Naturum Vattenriket arbetar med och lyfter 
aktiviteter som ska sprida information samt öka 
tillgängligheten till biosfärområdet Vattenriket 
Kristianstad. Vid Tivoliparken finns ett befintligt 
och tydligt samspel mellan grön- och blåstrukturen 
i och med det gångstråk som löper längs med Helge 
å och parken.

Något som inte tas tillvara på lika väl sett ur ett 
identitetsperspektiv är stadskanalen som för 
tillfället löper längs med Galleria Boulevards 
baksida. En utveckling av det gröna stråket längs 
med stadskanalen kan därför ses som naturlig 
eftersom det tas vara på  både gröna och blå 
värden, likt miljöerna kring Tivoliparken. Den 

föreslagna utvecklingen av grönstråket längs 
med stadskanalen samt en ökad integration 
med blåstrukturen kan ses vara i enlighet med 
Kristianstads kulturmiljöprogram framtaget av 
Länsstyrelsen där värdeorden Staden vid vattnet 
ska tas hänsyn till. Det är även i enlighet med 
Kristianstads stadsbyggandsmål Vattenriket 
i symbios, den strategi som verkar för att 
samverka staden och biosfärområdet Vattenriket 
Kristianstad. En upplösning av Galleria Boulevard 
skulle öppna upp stråk i öst-västlig riktning 
och därmed tillgängliggöra stadskanalen och 
Vattenriket för stadens invånare både fysiskt och 
socialt.

Vidare föreslås en mindre stadspark i den nya 
kvartersstrukturen som förbinder stadskärnan 
med stadskanalen samt stadskärnan med 
Tivoliparkens befintliga grönska. Förhoppningen är 
att även den här platsen, tillsammans med Naturum 
Vattenriket, ska fortsätta sprida information om 
biosfärområdet Vattenriket Kristianstad men nu 
även sett ur ett stadsperspektiv. 
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Komprimera och återta centrumhandel 
Det tredje värdet är småskalig centrumhandel. I 
den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad 
är handeln en av de komponenter som lyfts i 
utvecklingen av en attraktiv stad tillsammans med 
att människan ska stå i dess centrum. Det påpekas 
även att om centrumhandeln minskar kan det 
innebära att identiteten för staden kan komma 
att försvinna. Trots att den centrala platsen där 
Galleria Boulevard idag ligger ansågs lämplig för 
en handelsetablering har det visat sig att Galleria 
Boulevards utbud inte möter efterfrågan med 
knappt hälften så många verksamheter öppna 
som det egentligen finns kapacitet för. Exempelvis 
tas Whyte upp i forskningsöversikten som menar 
att stadsgallerior tenderar att vara för stora för 
antalet invånare. Strategin utgår istället från 
stadskärnans handelskärna som idag upplevs vara 

Lilla torg samt de gågator som direkt angränsar 
dit. Därefter skapas en spridningszon för handel. 
I den del av zonen som berör planområdet ska 
handeln inte vara den primära funktionen i 
byggnaden, snarare en funktion som välkomnas i 
entréplan i så stor mån som det efterfrågas. I dessa 
lokaler skulle butiker och verksamheter som idag 
bedriver sin verksamhet i gallerian kunna ta plats 
för att behålla sitt strategiska läge i Kristianstads 
stadskärna. Med en komprimerad yta tillägnad 
handel är förhoppningen att kunna ge tillbaka 
handelskraft till den småskaliga handelskärnan 
samtidigt som det skapas förutsättningar att 
vidareutveckla handel i ny bebyggelse i en nyttig 
konkurrens. Detta för att förvalta och stärka 
identiteten av Kristianstad som handelsstad i hela 
stadskärnan utan att dränera befintlig handel. 
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     2.  Balansera och samverka stadens rum och 
funktioner                                       
Den andra strategin tar hänsyn till 
forskningsöversikten och vilka negativa 
aspekter en galleria kan leda till sett ur ett 
tillgänglighetsperspektiv både fysiskt och 
socialt. Här lyfts även samspelet mellan inne- 
och utemiljöer som även blir en viktig aspekt i 
samspelet mellan social och ekonomisk hållbarhet. 

Nya stråk knyter samman staden
En omfattande privatisering av det offentliga 
rummet i form av en galleria, kan i mindre städer 
som Kristianstad utgöra ett fysiskt och socialt 
hinder. För att skapa en sammanhängande stad är 
det viktigt att ta vara på de strukturer som finns, vad 
gäller både byggnader och ytor. I det nya förslaget 
görs detta dels i form av upplösningen av Galleria 
Boulevard, och dels genom den kvartersstruktur 
som tillämpas. Det gör att stadens siktlinjer 
säkerställs och utökas vilket nämns som viktigt sett 
ur ett kulturhistoriskt perspektiv i den fördjupade 
översiktsplanen. I och med upplösningen av 

Galleria Boulevard uppnås en av de aspekter i 
detaljplanen som inte kunde ses som lyckad i det 
faktiska utförandet: bildningen av stråk mellan den 
befintliga stadskärnan, planområdet och området 
Östermalm. Även stråket längs med stadskanalen 
pekades ut som viktigt och har nu potential att 
användas i och med släppen som skapas i en mer 
skalenlig kvartersstruktur. 

Främjandet av miljömålet God bebyggd miljö, 
som har en stark koppling till social hållbarhet, 
kan ses eftersom platsen i större utsträckning är 
tillgänglig för allmänheten oavsett dag och tid på 
dygnet. Dessutom med förutsättningen att alla är 
välkomna att nyttja den. Förutom släppen mellan 
byggnaderna skapas offentliga grönytor i form av 
både stråk och park. Den utökningen gör i sin tur 
att fler har möjlighet att vistas på och associera 
till platsen och därmed bidra till ett starkt socialt 
kapital i staden vilket var ett viktigt fokus i metoden 
sociokulturell studie av städer. 
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Skapa samspel mellan inne- och utemiljöer
Den framtagna forskningsöversikten ställer sig 
relativt negativt mot gallerior främst på grund 
av privatiseringen av det offentliga rummet. 
Stråkutvecklingen samt det utökade utbudet av 
offentliga ytor mellan privatiserad mark möjliggör 
till att skapa ett bättre samspel mellan inne- och 
utemiljöer. Den sociala aspekten kan också ses 
dra nytta av detta samspel eftersom mindre mark 
går åt privat vinning och kommersialisering vilket 
leder till en ökad tillgänglighet. Däremot är det 
nu viktigt att försöka hitta ett samspel mellan 
offentliga och privata aktörer eftersom det visat 
sig i forskningsöversikten att de privata aktörerna 
också har en viktig roll att spela i det offentliga 
rummet för att öka mångfalden av aktiviteter 
och gynna den ekonomiska hållbarhetsaspekten. 
Det mynnar därmed även ut i ett samspel mellan 
social och ekonomisk hållbarhet som är arbetets 
teoretiska perspektiv. Galleria Boulevards innehåll 
i sig ses inte som negativt, utan snarare dess brist 
på samspel med miljön utanför. Med svarttonade 

rutor och avsaknad på butik- och 
verksamhetsentréer från gatan får människor 
svårt att interagera med gallerians exteriör. 
Det gör att både den sociala och ekonomiska 
hållbarhetsaspekten blir lidande eftersom 
social hållbarhet bland annat kan ses genom 
chansen att interagera på offentliga ytor till 
fördel för den ekonomiska hållbarheten som 
kan ses genom en livfull gågata. Gehl, som 
lyftes i forskningsöversikten, menar att samma 
aktiviteter inomhus kan skapa ett mer livligt 
offentligt rum om de fick ta plats utomhus. För att 
implementera detta tas det vara på de butiker och 
verksamheter som för nuvarande är etablerade 
inne i gallerian. De placeras i det nya förslaget 
med butiksentréer främst mot Östra Boulevarden 
som är planområdets huvudstråk men även mot 
de tvärgator som vetter mot offentliga rum, som 
till exempel den nya stadsparken och det nya 
busstorget i planområdets södra del. På så sätt kan 
förbipasserande se vad som pågår inne i butiken 
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eller verksamheten och tvärtom, vilket gör att 
butikerna och verksamheterna interagerar mer 
med miljön utomhus. Bebyggelsen som vetter 
mot stadskanalen får inte upplevas så avskild från 
stadskärnan som den idag gör, därför är det viktigt 
att det upprättas butiker och verksamheter även på 
den östra sidan. Förhoppningen är, att förutom att 
skapa ett verksamhetsutbud för de boende, också 
gynna och generera liv och rörelse längs med det 
offentliga grön-blåa stråket. Med en mer samspelt 
och öppnare kvartersstruktur konsumeras inte 
de offentliga rummen och naturliga stråken av 
privata aktörer på samma sätt. Istället får de 
privata aktörerna möjlighet att ta plats i skalenliga 
byggnader längs med de offentliga rummen och 
stråken. I och med den relativt lilla stadskärnan 
förblir handeln koncentrerad, som egentligen är 
syftet med en galleria. 

Figuren på föregående sida illustrerar inte alla 
ingångar på planområdet utan snarare att invånare 
och besökare kan röra sig mellan offentliga stråk 
och platser till privata aktörers verksamheter i 
en större utsträckning i och med upplösningen av 
Galleria Boulevard.

Samspelet mellan privat och offentligt, inomhus 
och utomhus längs med Östra Boulevard är 
relativt enkelt att implementera eftersom det 
redan är ett etablerat gångstråk i Kristianstad. Då 
stärks alltså den lokala strukturen genom en ökad 
mängd butiks- och verksamhetsentréer från gatan 
tillika aktiviteter som kan etableras utomhus 
sommartid och ta mer plats i gaturummet. Även 
om den lokala strukturen tillåter en etablering 
av park inne i stadskärnan och grönstråk längs 
med kanalen så blir det desto mer av en utmaning 
att skapa nya rumsligheter på platserna. Målet, i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen, 
är att skapa offentliga platser som är naturliga 
för fysiska och sociala aktiviteter. För att hitta 
verktyg att implementera dessa naturliga möten 
med används Gehls aktivitetsprincip men detta 
segment blir aktuellt först efter att strategin Ökad 
funktionsblandning har presenterats. 

    

     



49

3. Ökad funktionsblandning
Den tredje strategin är möjlig med stöd från de 
två första men är också en viktigt sista etapp 
för att åstadkomma det typ av stadsliv som 
dels beskrivs i plan- och styrdokumenten för 
Kristianstad men också i forskningsöversikten. 
I inledningen lyfts gallerians positiva aspekter 
vilket framförallt är själva grundidén av en galleria; 
koncentrationen av funktioner och samhällsnyttiga 
verksamheter. Den koncentrationen hotas inte 
av en upplösning av Galleria Boulevard eftersom 
Kristianstads stadskärna redan är koncentrerad. 
Funktionsblandning lyfts i forskningsöversikten, 
plan- och styrdokument samt i metoden och teorin 
upp en som viktig aspekt i stadslivet och en god 
livsmiljö. Därmed blir det en viktig aspekt i det nya 
förslaget. 

Detaljplanen för Galleria Boulevard beskrev 
hur planområdet skulle inrymma flera olika 
funktioner, främst handel men även bostäder 
samt serviceverksamheter som restauranger 
och caféer. Funktioner utomhus, som offentliga 
platser och stråk, beskrevs även som viktiga 
för ett rikt stadsliv. I nuläget inrymmer Galleria 
Boulevard endast en funktion och det är olika 
typer av handelsverksamheter vilket då kan 
ifrågasättas som lyckat; dels ur perspektivet på 
vad en galleria “ska” erbjuda sett ur funktioner 
och samhällsnyttiga verksamheter men också 
med tanke på detaljplanens visioner. Eftersom 
södra delen av byggnaden saknar innehåll blir 
det befintliga torget i södra planområdet lidande, 
det finns ingen interaktion mellan inomhus- och 
utomhusfunktioner. Det gör att platsen idag till stor 
del endast används som en passage, inte ett ställe 
att uppehålla sig på. Detsamma gäller för Galleria 
Boulevards baksida. Eftersom endast handel 
inryms i byggnaden passerar människor som ska 
in i gallerian, alternativt passera dagtid för att ta 
sig vidare in i stadskärnan eller mot Östermalm. 

Med en ökad funktionsblandning är förhoppningen 
att det nya förslaget ska kunna öka aktiviteten 
på planområdet vilket skulle gynna både den 
sociala och den ekonomiska hållbarheten. 
Ullstad lyftes i forskningsöversikten och han 
menar på att de små företagens vardagsservice 
och verksamheter beror på de stora företagens 
anställda och tvärtom. I nuläget finns till stor del 
endast en av dessa komponenter och det är de 
små företagens vardagsservice och verksamheter. 
Det är tydligt i och med den stora andelen tomma

lokaler i Galleria Boulevard att det behövs en 
större efterfrågan. För att generera mer aktivitet 
dagtid på planområdet behöver inte bara bostäder 
etableras, utan det är även viktigt med en större 
andel kontorsverksamheter, i nuläget finns 
inte några. Utöver bostäder, kontor och olika 
typer av centrumverksamheter skulle det även 
vara fördelaktigt med funktioner som stärker 
Kristianstads identitet, främst ur ett natur- och 
kulturhistoriskt perspektiv. Dessa aktiviteter 
och funktioner tar med fördel plats på offentliga 
ytor för tillgänglighetens skull och skulle kunna 
innebära upprättande av kulturminnen samt 
turistverksamhet, ökad torghandel och natur- och 
rekreationsverksamheter i parken samt längs med 
stadskanalens grön-blåa stråk. 

Med alla dessa funktioner kombinerade finns det 
nu belägg för att platsen skulle kunna vara en god 
livsmiljö för invånare, arbetare och besökare. Här 
blir även Florida et al.:s studie om människokapital 
aktuell och stärker tesen om att Kristianstad 
behöver en ökad funktionsblandning, främst i 
form av kontorverksamheter för att kunna locka 
till sig arbetskraft med en kandidatexamen eller 
högre. Människokapitalet i sig gör att utbudet av 
funktioner ökar eftersom efterfrågan stiger med 
en större andel människor på platsen. På så sätt 
skulle det kunna sägas att människokapitalet och 
den ökade funktionsblandning stärker varandra 
som komponenter och skapar förutsättningar för 
en ekonomisk och social tillväxt. 

Avslutningsvis ska de tre strategierna knytas 
samman med hjälp av Gehls tre aktiviteter, 
nödvändiga, valbara och sociala för att påvisa 
att stadens offentliga platser och stråk faktiskt 
stärks av en upplösning av Galleria Boulevard 
samt en ökad funktionsblandning. Var dessa tre 
olika aktiviteter skulle kunna ta plats illustreras 
på kartan på nästa sida och utgår ifrån samspelet 
mellan privat/offentligt samt inne/ute.

Eftersom syftet med arbetet dels är att 
utforma offentliga platser som samspelar med 
omkringliggande miljöer och bebyggelse läggs 
stor vikt vid att fylla bebyggelsens innehåll 
med funktioner som inte bara gynnar de 
nödvändiga aktiviteterna men också de valbara 
och sociala. Östra Boulevarden är som sagt 
redan ett etablerat gångstråk, som kan ses som 
nödvändigt, och detta utnyttjas till fördel för de 
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valbara och sociala aktiviteterna. Med handel 
och centrumverksamheter i entréplan skapas 
möjligheter att vilja vistas på platsen genom till 
exempel shopping som kan ses som en valbar 
aktivitet eller att ta en fika som kan ses som en social 
aktivitet. Runt den nya stadsparken och busstorget 
intensifieras bland annat centrumverksamheter i 
bottenplan för att platsen inte ska kännas otrygg 

eller olivad. Mot stadskanalen är det viktigt att 
utforma en fysisk miljö med hög kvalitet för att 
skapa förutsättningar för valbara och sociala 
aktiviteter eftersom det inte är ett etablerat 
gångstråk. I och med de ökade släppen i öst-
västlig riktning är förhoppningen att även den 
delen av planområdet ska uppfattas som gent för 
nödvändiga aktiviteter och därmed en livlig plats. 
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Illustrativ del (Elisa)

I den illustrativa delen presenteras ett nytt förslag 
över planområdet där Galleria Boulevard idag är 
lokaliserad. Förslaget kommer att utgå från de 
tre strategier som satts upp i föregående avsnitt  
vilket bland annat kommer att redovisas genom 
en ingående funktionskarta, en illustrationsplan, 
sektioner och elevationer. Vidare kommer en 
volymstudie genomföras för att visa på hur en stor 
galleria kan förvandlas till ett funktionsblandat 
område med fler offentliga ytor för både valbara 
och sociala aktiviteter. Förslaget över planområdet, 
som är runt 12 500 m2, kommer att möjliggöra för 
350 nya bostäder, 6 100 m2 ny kontorsyta samt 
en förskola med tre avdelningar. Handeln och 
verksamheterna kommer att minska med runt 
60% vilket kommer innebära att dessa funktioner 
kommer få en yta på cirka 9000 m2.

     1. Ta vara på identitet och lokala strukturer
Förslaget påbörjades med att studera den struktur 
som Kristianstads stadskärna besitter, vilket är 
rutnätsplanen från 1600-talet. Vidare har den 
nya strukturen utformats i enlighet med strategin 
där tvärgatorna är en grundläggande faktor. 
Volymerna på byggnaderna har utformats utefter 
den befintliga bebyggelsen för att främja samspelet 
mellan dessa. Därav har de fått dess avlånga form 
som sedan har delats in i mindre komponenter 
med skiftande fasader och höjder. För att ta 
vara på de identiteter som anses vara viktiga för 

Kristianstad har stadskanalen tagit en stor plats i 
planförslaget. Utvecklingen längs med vattnet har 
varit av hög prioritet för att främja olika typer av 
aktivitet, främst de valbara och sociala. Även den 
grönyta som sträcker sig längs med stadskanalens 
nya gång- och cykelstråk har utvecklats med 
offentliga rum i en naturlig miljö. En mindre 
stadspark föreslås anläggas i höjd med de stråk 
som sträcker sig mot Tivoliparken. Genom den nya 
stadsparken kan en naturlig förbindelse förväntas 
ske på grund av de siktlinjer som skapas mellan 
de två grönytorna. Handeln som sedan länge har 
varit en av Kristianstads identiteter föreslås få 
ta en mindre plats än vad det har gjort i Galleria 
Boulevard. Detta på grund av att efterfrågan har 
varit mindre än utbudet. Istället prioriteras den 
småskaliga handelns tillväxt vilket resulterar i 
butiks- och verksamhetslokaler i byggnadernas 
entréplan längs med den Östra Boulevarden men 
även de tvärgator som skapas. Verksamheter som 
skulle kunna bidra till att stärka Kristianstads 
natur och kultur har en möjlighet att etablera sig 
i någon av handels- och verksamhetslokalerna, 
förslagsvis längs med stadskanalen. Detta skulle till 
exempel kunna vara någon typ av mindre besöks- 
och aktivitetscentrum eller turistinformation.

     2. Balansera och samverka stadens rum och   
funktioner
För att binda samman de nya offentliga platser 
som skapas men även de befintliga är stråken 
mellan dessa platser en viktig aspekt. För att 
kunna ta tillvara på de offentliga platserna i staden 
behöver stråken både placeras och utformas på ett 
sådant sätt så att de används. Här har de placerats, 
som tidigare sagts, så att siktlinjer skapas mellan 
platserna. Tidigare har till exempel stadskärnan 
och Östermalm haft en svag koppling till varandra, 
med ytterligare en gångbro och adderade stråk 
kan dessa två sidor av kanalen bindas samman. 
Butikerna har placerats med entréer mot dessa 
sammanbindande stråk vilket förhoppningsvis 
kan bidra till ett förbättrat samspel mellan inne- 
och utemiljön, alltså det offentliga och det privata.

     3. Ökad funktionsblandning
Utformningen av förslaget har haft ett stort 
fokus på funktionsblandning för att kunna 
uppnå en ökad aktivitet i området. I och med en 
funktionsblandning främjas även den sociala 
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hållbarheten i och med en förbättring i livsmiljön, 
men även den ekonomiska hållbarheten med tanke 
på ett ökat människokapital. Människokapitalet 
skulle dels kunna öka på grund av att nya typer av 
jobbtillfällen i form av kontor skapas men även att 
tillgången på bostäder ökar. Funktionsblandningen 
innebär också möjligheten till att fler människor 
rör sig i området under fler tider på dygnet. I 
det nya förslaget finns fler offentliga ytor som är 
tillgängliga för en större andel människor. Det 
finns även plats längs med kanalstråket för fri lek 
och rörelse.

Användning
Planområdet har sedan innan endast bestått 
av handel och ett fåtal verksamheter. I det nya 
förslaget kommer därför en funktionsblandning 
främjas där både handel och verksamheter 
fortfarande kommer vara en del av platsen där det 
tillsammans med bostäder, kontor och en förskola 

kan skapa en funktionsblandad plats. Handel och 
verksamheter har placerats i entréplan för att 
främja sambandet mellan det offentliga och det 
privata. Bostäder och kontor har vidare placerats 
ovanför dessa handels- och verksamhetslokaler. De 
byggnader som endast är bostadshus finns bland 
annat i planområdets norra del, mot stadskanalen, 
men även den mellersta gatan som ligger parallellt 
med Östra Boulevarden. I södra delen möjliggörs 
det även för en ny förskola med tre avdelningar. 
Byggnadens innergård planeras tillhöra förskolan 
och kommer att användas som en aktivitetsplats 
utomhus för barnen. I planområdets norra del 
har ett parkeringshus med 200 parkeringsplatser 
planerats in. Parkeringshuset består av tre 
våningar med två våningar kontor på ovansidan 
och är därav markant mindre än det som finns 
där i dagsläget. Detta förväntas inte påverka 
parkeringsmöjligheterna då det befintliga 
parkeringshuset i dagsläget inte utnyttjas till fullo.



53

TECKENFÖRKLARING

Bostäder

Bostäder med handel/verksamheter 
i bottenplan

Bostäder med förskola i bottenplan

Kontor med handel/verksamheter i 
bottenplan

Kontor och parkeringshus

Handel/verksamheter

B
B

A

A

1

1
2

2

DETALJ-
BILD

Illustrationsplan
I illustrationsplanen på nästa sida visas den 
nya, uppdelade strukturen som samspelar med 
stadskärnans äldre struktur med dess huvud- 
och tvärgator. Strukturen har i sin tur resulterat 
i att den barriär som Galleria Boulevard tidigare 
utgjorde har brutits upp och bättre flöden har 
skapats runt och mellan byggnaderna. Detta 
bidrar till att platsen blir mer lättillgänglig då 
fler offentliga ytor har skapats. De enda privata 
ytorna utomhus som har skapats är de gröna 
innergårdarna samt förskolans innergård vilka 
kan ses på bebyggelsens östra sida.
 
Bebyggelsen är uppdelad i olika komponenter 
med varierande fasader och är mellan tre till fem 
våningar för att samspela med omkringliggande 
bebyggelse. Handels- och verksamhetsentréerna 
har riktats ut mot gatorna för att det privata och 
offentliga ska kunna samverka. Vidare nås även 
kontors- och bostadsentréerna från gatans håll 
på grund av strävan efter att aktivitet sker på 
platsen under dygnets alla timmar. Vidare är de 
nya vägarna anpassade till att kunna åka in med 
fordon för leveranser och liknande. De befintliga 
vägarna behålls som de är då trafiklösningarna 
anses vara genomtänkta.
 
För att ta till vara på vattnet som är en del 
av Kristianstads identitet har ett trädäck för 
gångtrafikanter skapats. Trädäcket leder i sin tur 
ut till de sittdäck som sträcker sig ut över vattnet. 
I linje med gångstråket har även en cykelbana 
planerats in för att öka tillgängligheten ytterligare. 
Mellan cykelbanan och bebyggelsen har bland 
annat skateparken fått en ny, mer central plats 
av parken, vidare har sittmöbler i trä lagts i 
anslutning till den nya stadsparkens östra del. Där 
finns även en mindre byggnad som skulle kunna 
fungera som café, restaurang eller besökscentrum. 
Stadsparken är en plats i staden för rekreation och 
möten mellan människor, någonting som främjar 
både de valbara och sociala aktiviteterna. Här finns 
dessutom möjlighet till caféer och restauranger 
att etablera sig i entréplan på de byggnader som 
vetter mot parken. För att främja de valbara och 
sociala aktiviteterna har många bänkar placerats 
ut i resten av området, som till exempel i parken 
och längs med stadskanalen.

Busstationen som sedan innan återfinns i 
planområdets södra del kommer att ha kvar sin 
lokalisering. Däremot kommer torget, som ligger i 

anslutning till busstationen, att omgestaltas. Detta 
för att uppfylla syftet att vara ett välfungerande 
offentligt rum, dels för de som reser, men även för 
förbipasserande eller de som vill ta med lunchen 
ut från kontoret. 
 
De huvudsakliga cykelparkeringarna visas i 
illustrationen, ytterligare platser för dessa planeras 
bland annat in längs med Östra Boulevarden vilket 
kan ses i sektion B-B. 200 bilparkeringar har 
skapats i form av parkeringshuset i planområdets 
norra del. Utöver detta har ytterligare 40 stycken 
parkeringsplatser skapats på parallellgatan till 
Östra boulevarden men även vid parken samt 
strax intill busstationen för att kunna hämta och 
lämna barnen på förskolan. Parkeringsnormen är 
bestämd till 0,5 med tanke på närheten, främst 
till busstationen, men även centralstationen som 
har både tåg- och bussförbindelser. Vidare finns 
parkeringsplatserna på Stora torg strax intill 
planområdet, gatuparkeringarna i innerstaden 
samt den större parkeringen vid Naturum som 
även kan nyttjas.

Illustration över var detaljbilden, elevationer samt sektioner är tagna.
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Elevation 1-1
På elevationen visas funktionsblandningen med 
handel och verksamheter i entréplan samt boende 
i våningarna över. Vidare har både balkongerna och 
de gröna innergårdarna riktats ut mot kanalstråket 
för att bidra till mer liv och rörelse på platsen. 
Fasaderna inspireras av grön- och blåstråket som 
sträcker sig strax utanför. 

Elevation 2-2
Fasaderna på Östra Boulevarden har inspirerats 
och samspelar därför med den befintliga, äldre 
bebyggelsen i Kristianstads stadskärna. Fasaderna 
varierar därför både i färgval och utformning 
likväl som höjd. Funktionsblandningen kan även 
ses i elevationen med handel och verksamheter i 
entréplan samt boende i överliggande våningar.

34 36 38 40

0 10 meter20 40

0 5 2010 meter
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Sektion A-A
Sektionen sträcker sig från stadskanalen fram till 
gatan som ligger parallellt med Östra Boulevarden. 
Jämte stadskanalen ses trädäcket som fungerar 
som ett gångstråk. Här ses även det sittdäck 
som sträcker sig ut en bit över vattnet vilka är 

inspirerade av de bastioner som en gång låg på 
platsen. Skateparken har fått en ny, mer central 
plats längs med stråket för att skapa mer aktivitet 
på platsen. På andra sidan byggnaden och den gröna 
innergården ses gatan med kantstensparkering.
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Visionsbild för Kanalstråket.

PARK



57

GÅGATA

3 m 4 m

SERVERING/
CYKELPARKERING

2 m

BYGGNAD

24 m

SERVERING
FÖRGÅRDS-

MARK
FÖRGÅRDS-

MARK

3 m 3 m

Bageri

0 5 meter10 20

Sektion B-B
Sektionen är tagen på Östra Boulevarden som 
likt innan fungerar som en gågata. Serveringsyta 
har fått plats på båda sidorna av gatan, likväl som 
förgårdsmark. Cykelställ finns utplacerade mellan 
serveringsytorna på den högra sidan. Balkongerna 

är vända ut mot gågatan för att skapa aktivitet men 
är infasade i fasaderna för att det inte ska bildas 
ett överhäng över gatan som skulle kunna påverka 
kontakten mellan det offentliga och privata.

Visionsbild för Östra Boulevarden.
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Detaljbild över busstorget
Busstorget är placerat längs med gågatan och 
norr om den befintliga busstationen. Här finns 
även handels- och verksamhetslokaler i entréplan 
samt bostäder och kontor i våningarna över vilket 
betyder att platsen kan komma att vara befolkad 
de flesta tiderna på dygnet. På busstorget har 
många sittplatser skapats för de som väntar på 
bussen eller de som bara vill ta en vilopaus. De 
sittplatser närmast cykelparkeringen i norra delen 

är väderskyddade med glastak för att de ska kunna 
användas under fler dagar på året, även om det 
regnar. Träd finns även på platsen, dels för grönska 
men även för att skapa skugga för de soliga 
dagarna på året. Plats för torghandel har placerats 
i den centrala delen av torget där ytan även kan 
användas för andra aktiviteter de dagar som 
platsen inte fungerar som en plats för torghandel.

TORGHANDEL

TORGHANDEL

TORGHANDEL

0 10 20 meter40
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Volymstudie
I volymstudien påvisas skillnaden mellan Galleria 
Boulevard och det nya förslaget, både vad det 
gäller skalenliga volymer, fasadindelningar samt 
stråk genom området. Det som först går att se 
är att höjden inte skiljer sig markant, då de båda 
förslagen samspelar bra med den omkringliggande 
bebyggelsen i den aspekten. Galleria Boulevard 

består dock av få fasadbrytningar och en enda stor 
volym vilket gör det svårt att ta sig genom området 
de tider då det är stängt. Det nya förslaget innebär 
istället flera uppdelade fasader samt stråk genom 
området för att kunna sammankoppla med den 
yttre stadskärnan, Östermalm. 

Volymstudie av detaljplanens första alternativ med handel, parkeringshus 
samt flerbostadshus. 

Volymstudie av det faktiska utförandet med handel och parkeringshus.

Volymstudie av det nya förslaget.



60

DISKUSSION  

Det här avslutande avsnittet svarar på 
forskningsfrågorna samt knyter analysen 

till syftet. Ett stort fokus ligger på hur 
de plan- och styrdokument som rör 

Galleria Boulevard och Kristianstad tar 
hänsyn till omkringliggande miljöer i 

planarbetet men att detta har fallit bort i 
själva utförandet. Avslutningsvis belyses 

hur omgestaltningen tagit hänsyn till 
forsknings- och områdesöversikten.
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För att återkoppla till syftet, som hade ett 
fokus på hur Galleria Boulevard påverkar 
Kristianstads fysiska och sociala mönster samt 
hur en omgestaltning av platsen skulle kunna 
innebära en bättre integrering med stadskärnan, 
används forsknings- och områdesöversikten. 
Med den grunden är förhoppningen nu att kunna 
sammanfatta forskningsfrågorna. 

I alla plan- och styrdokument framgår det att 
kulturmiljön, som ingår i både Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram och i riksintresset är viktigt 
att ta hänsyn till vid nyexploatering. Det är således 
märkligt att ett så stort kulturhistoriskt arv 
kan avfärdas vid utförandet. Vi drar slutsatsen 
att kulturmiljö är ett mjukt värde som inte tas 
lika stor hänsyn till skillnad från exempelvis  
naturreservat. Vad detta skulle kunna bero på 
är att gränserna för kulturmiljön inte är lika 
distinkta och konsekvenserna inte lika mätbara. 
Förslagsvis skulle det i framtiden kunna upprättas 
tydligare kunskapsunderlag för kulturmiljövärden 
i staden för att säkerställa att dessa värden 
faktiskt tas hänsyn till vid nyexploatering. Något 
som är tydligt är att Kristianstad kommuns plan- 
och styrdokument för stadskärnan och Galleria 
Boulevard ställer sig positivt till bevarandet av 
1600-talsstaden samt de natur- och kulturvärden 
som finns. Däremot syns inte detta i utförandet, vi 
anser att det som är stadens viktigaste komponenter 
vilka är identitetsskapande värden; rutnätsplanen, 
grön- och blåstruktur samt centrumhandeln, har 
försummats på grund av viljan att tillämpa den 
handelsstrategi som togs fram 2006.  

Den fjärde forskningsfrågan Vad kan vi dra för 
slutsatser gällande plan- och styrdokumenten som 
rör Galleria Boulevard och det faktiska utförandet 
och resultatet? anses viktig i den aspekten att 
kunna förstå vilka underliggande faktorer som gett 
upphov till planens utformning. Dessa faktorer 
anses viktiga för att förstå omgestaltningens syfte.

De slutsatser som kan dras gällande de plan- 
och styrdokument som rör Galleria Boulevard 
är att detaljplanen har utnyttjats maximalt för 
att kunna tillämpa handelsstrategin. Kraven på 
bostäder och stråk kan ses som låga i detaljplanen 
och forskningsöversikten har varit tydlig med att 
en svagt reglerad plan kan utnyttjas av privata 

aktörer för deras egen vinnings skull. Den 
utdragna planprocessen kan även ha varit en 
bidragande faktor till att den privata aktören kan 
ha fått ett större inflytande i planens utformning. 
I och med resultatet av en stor och sluten galleria 
ser vi samma tendenser och kritik som kan 
kopplas till begreppet privately owned public 
places. Vidare kan Galleria Boulevard ses som 
ett hinder i både den fysiska och sociala miljön 
då framkomligheten regleras av öppettider, ett 
begränsat genomgående stråk samt avsaknaden 
på samspel mellan byggnaden och gatumiljön. Vid 
upprättandet av bostäder på Galleria Boulevard 
hade platsen kanske inte känts lika ödslig utöver 
dess öppettider. Utformningen av gallerian 
påverkar stadskärnan på så sätt att kopplingen 
som var menad att skapas mellan stadskärnan 
och Östermalm kan ses som svag. Vi ser även att 
mycket av den småskaliga handel som tidigare 
funnits i Kristianstads stadskärna har försvunnit. 
Huruvida Galleria Boulevard har påverkat detta 
är svårt att svara på, då C4 Shopping tillkom två 
år efter att Galleria Boulevards andra etapp stod 
klar. Oavsett anser vi att handelsutredningen 
ställde sig för positivt till en sådan stor utveckling 
i både centrum och externt läge för en stad med 
en så pass svag närmarknad. Att Kristianstad vann 
Årets stadskärna 2014 behöver inte ses som ett 
kvalitetssäkrande av projektet Galleria Boulevard 
i och med att medlemskapet i Svenska stadskärnor 
är avgiftsbelagt och att ett medlemskap krävs för 
att få vara med i tävlingen. Därmed är alla Sveriges 
städer inte med och tävlar.

I omgestaltningen av platsen har hänsyn tagits till 
både fördjupningen av Kristianstads översiktsplan 
samt detaljplanen för Galleria Boulevard. I och 
med att vi följer dessa plandokument landar 
arbetet dels i att olika intressen kan styra 
platsens utformning. Vi har med hjälp av en 
förlängning av 1600-talsstaden säkerställt stråk 
och siktlinjer för att koppla samman stadskärnan 
med Östermalm. Detta tillsammans med den 
föreslagna kvartersstrukturen kan ses skapa en 
mer enhetlig stadskärna. Genom en upplösning av 
Galleria Boulevard skapas nya offentliga platser 
samt möjligheten för en funktionsblandning 
vilket gynnar både den sociala och ekonomiska 
hållbarheten. Detta eftersom koncentrationen av 
funktioner som handel, verksamheter, bostäder, 

Diskussion och sammanfattning
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kontor, grönytor och andra offentliga platser nu 
ryms på samma yta som innan endast tillägnades 
åt handel och verksamheter. Därmed ser vi hur 
både den sociala och ekonomiska hållbarheten 
som teori stödjer resultatet av den omgestaltning 
som har redovisats.

Under arbetets gång blev det tydligt att det finns 
underliggande faktorer, exempelvis privata 
intressen, till varför en byggnad som Galleria 
Boulevard kan uppföras i ett läge som egentligen 
är känsligt för förändring. Vi har även lärt oss att 
omkringliggande värden, även sådana i utkanten av 
staden, är viktiga för den lokala omgestaltningen. 

Vidare undersökningar
Det hade varit fördelaktigt att kunna åka till 
Kristianstad under flera årstider för att kunna se 
hur platsen används vid olika väderförhållanden. 
Arbetet begränsades tidsmässigt vilket gjorde 
att till exempel intervjuer fick uteslutas. Vid 
vidare undersökningar hade det varit intressant 
och givande att föra en dialog med Kristianstad 
kommun samt exploatörerna Steen & Ström för 
att få en djupare förståelse för hur processen har 
gått till och varför slutresultatet blev som det 
blev. Eftersom planområdet är en så pass offentlig 
plats hade det varit önskvärt att vid vidare arbete 
fokusera mer på medborgardialogen. Detta 
eftersom en så central plats i staden kan tänkas 
ha en påverkan på stadens invånare sett ur ett 
socialt hållbarhetsperspektiv. Vid mer tid hade en 
vidareutveckling av den processen kunnat tillföra 
mer insikt i diskussionen samt kunnat ge ett annat 
resultat. Vid ett teoretiskt arbete hade ett större 
fokus kunnat läggas på processerna kring både 
Galleria Boulevard och C4 Shopping eftersom 
vi nu förstår att det sistnämnda har haft en stor 
roll i handelsstrategin och därmed handeln i 
stadskärnan. 

Slutligen har ett antal frågor dykt upp huruvida 
den här fallstudien kan appliceras på andra 
medelstora svenska städer. Vilka städer har 
liknande förhållanden som Kristianstad med ett 
externt och ett centrumnära handelsområde? Är 
stadsgallerior en långvarig trend och hur kommer 
dessa byggnader att användas i framtiden om de, 
som i detta fall, står halvt tomma idag? 

Slutdiskussion
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