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FÖRORD

Examensarbetet har jag utfört under höstterminen 2010 och delar av vårterminen 2011. 
Detta är den sista uppgiften på Magisterprogrammet i fysisk planering som är 4,5 år.  

Jag har i mitt examensarbete valt att göra en fallstudie där resultatet har blivit ett 
planförslag.

Examensarbetet har lärt mig mycket om det ämne som jag valt men även om mitt eget 
sätt att arbeta. Jag har utfört mitt arbete på Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad. Detta 
har bidragit till att jag har träffat personer både inom förvaltningen och utanför som 
har bidragit med information, kunskaper och erfarenheter om Vattenriket, kommunen, 
stadsbyggnad etc. 

I mitt arbete har jag haft handledning av Claes-Åke Kindlund och Charlotte 
Svensson. Jag vill därför tacka dessa personer för att ha väglett mig i mitt arbete. Jag 
vill även tacka personalen på Stadsbyggnadskontoret i Kristianstad och då särskilt 
planavdelningen.

Karin Jönsson
Mars, 2011
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SAMMANFATTNING

Det senaste decenniet har stadsplaneringen i Sverige till stora delar handlat om 
förtätning, särskilt i centrala och vattennära lägen. Området Vilan i Kristianstad är ett 
verksamhetsområde med dessa förutsättningar. Vilan ligger nära Kristianstads centrum, 
alldeles intill Helge å och i anslutning till ett våtmarksområde. 

Jag har i mitt examensarbete valt att arbeta med en del av Vilan, nämligen den nordöstra 
delen. Det är en stadsdel med dålig struktur och liten kontakt med den natur och 
våtmarksområde som området gränsar till. 

Syftet med examensarbetet är att utreda hur ny bebyggelse med bostäder, handel, 
kontor och verksamheter kan utvecklas i ett område nära ett riksintresse för naturvård, 
ett naturreservat, ett ramsarområde och vatten. Kan bebyggelsen integreras med 
våtmarksområdet eller kan de existera i varandras närhet? Nordöstra Vilan är min 
fallstudie och ett exempel på detta. Syftet är att förstärka platsens identitet och dess 
kvalitéer, och skapa en bättre kontakt med våtmarksområdet norr om planområdet.  
Genom litteraturstudier, inventering av området och genom samtal med personer som är 
delaktiga i projekt som rör Nordöstra Vilan har jag samlat ihop ett material som ska vara 
till hjälp vid utformande av resultatet. 

I mitt examensarbete har jag bl.a. diskuterat hur det har byggts i natur och grönområden 
historiskt. Jag har studerat teoribildningarna om Sacred sites, Serial vision och Jan Gehls 
teorier om offentliga rum. Dessa har sedan fungerat som en grund för att utveckla ett 
planförslag på Nordöstra Vilan. 

De analyser jag har valt att arbeta med är en SWOT-analys, som på ett överskådligt 
sätt visar brister och kvalitéer med stadsdelen. Den andra analysen jag har valt är en 
multikriterieanalysen där jag har viktat och värderat alternativ för utvecklingen på ett 
delområde inom planområdet. Delområdet är skyddat med riksintresse för naturvård, är 
skyddat som ett ramsarområde, är ett naturreservat och ligger inom strandskyddszon. 

Resultatet av den inventering, diskussion och det analyskapitel jag har redovisat har 
blivit ett planförslag över området Nordöstra Vilan. Förslaget bygger på ett antal 
uppsatta riktlinjer som i sin tur grundar sig i de föregående kapitels diskussioner och 
resultat. Planförslaget visar upp en struktur över bebyggelsen och gatunätet. Förslaget 
visar även utblickar och mötesplatser. 

När en ny stadsdel skapas innebär det konsekvenser vilka är både ekonomiska, sociala 
och miljömässiga. Negativa konsekvenser, som skapas när ett ny stadsdel byggs på 
Nordöstra Vilan, är främst att de verksamheter som finns idag måste flytta eller lägga 
ner. En ny stadsdel på Nordöstra Vilan kommer även inverka på trafikmängden. Denna 
kommer troligtvis att öka,  vilket ger negativa miljömässiga konsekvenser. Dock tror jag 
att planförslaget på Nordöstra Vilan kommer skapa mestadels positiva konsekvenser. 
Med detta planförslag skapas en bättre kontakt med våtmarksområdet, det skapas 
mötesplatser och offentliga rum i stadsdelen som inte finns idag. Den nya och tydligare 
identiteten, en stadsdel med närhet till naturen och till centrum, kommer göra området 
attraktivt för boende och för de som arbetar i området. 
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Vilan

Hammarsjön

Araslövssjön

INLEDNING 
Det senaste decenniet har stadsplaneringen i Sverige till stora delar handlat om 
förtätning, särskilt i centrala eller vattennära lägen. Många hamnområden och även 
gamla verksamhetsområden har i våra städer blivit utmärkta platser för utveckling 
av nya stadsdelar. Exempelvis Västra Hamnen i Malmö och Hammarby Sjöstad i 
Stockholm. I de mindre städerna i Sverige har det pågått och pågår liknande förändringar 
t.ex. Varvsholmen i Kalmar, Inre hamnen i Sundsvall och Nissastrand i Halmstad. Dessa 
platser ligger nära städernas centrum och vattnet vilket är två aspekter som många 
svenskar efterfrågar när de letar ny bostad. Utemiljöerna kring dessa nya stadsdelar är 
ofta väl påkostade vilket även kan ge fördelar för städernas övriga befolkning.

Bakgrund
Området Vilan i Kristianstad är ett verksamhetsområde med liknande förutsättningar 
som de ovanstående exemplen. Området ligger nära Kristianstads centrum, knappt en 
kilometer från Lilla Torg mitt i centrum. Området har också ett naturnära läge alldeles 
intill Helge å och i anslutning till ett våtmarksområde. Det som skiljer Vilan från ovan 
nämnda exempel är att det inte ligger längs kusten utan nära ett unikt våtmarksområde 
och en å. 

Arkelstorp

Tollarp

KRISTIANSTAD

Degeberga

Åhus

Malmö

Lund

KRISTIANSTAD

Höör

Simrishamn

Ystad
Trelleborg

Helsingborg

Hässleholm

Ängelholm
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Kartan visar Nordöstra Vilan och omkringliggande funktioner.  

1000m0mUtritad av Kristianstads kommun    2010-08-23        Skala = 1:16247      
Kartredovisning har inte rättsverkan, jmfr mot besl ut i lantmäterihandlingar.

Härlövstippen,
f.d deponi-
område

Härlövs
ängar

Naturum

Odal
Vilan

Vilan

Nordöstra
Vilan

Charlottes-
borg

Härlöv

Centrum

Söder

Tivoli-
parkenHelge å

Kristianstad är en stad drygt en mil från Hanöbukten. Ändå finns det gott om vatten 
runt staden. De två större sjöarna Araslövssjön och Hammmarsjön ligger på var sin 
sida om staden och sammanbinds av Helge ån. Mellan de två sjöarna finns ett unikt 
våtmarkslandskap, med speciella naturvärden som är svåra att hitta på andra platser 
i Sverige. Området har därför uppmärksammats både nationellt och internationellt. 
Det senaste tillskottet till naturområdet, som även är en stor tillgång till staden, är 
det nybyggda Naturum. Naturums syfte är främst att uppmärksamma Vattenriket och 
marknadsföra kommunen.

Det som gör Vattenriket speciellt är dess naturvärden men även läget nära stadens 
centrum. Vattenriket utgör en stor tillgång för staden och dess invånare. För att ett 
naturområde ska kunna användas och upplevas av invånarna i staden måste det 
vara tillgängligt. Staden måste kunna möta naturområdet för att människor ska 
uppmärksamma det och bli nyfikna. Vilans läge precis intill naturområdet och dess 
struktur visar på att mötet mellan stad och natur inte fungerar idag. Området borde 
uppmärksamma Vattenriket istället för att vända det ryggen. I mitt examensarbete 
kommer jag att utreda hur en stadsförnyelse på Nordöstra Vilan kan komma att se ut. 
Området är i behov av förändring där mötet mellan staden och våtmarksområdet kan 
utvecklas till någonting spännande. Staden borde dra nytta av naturområdets kvalitéer 
och integrera dem med en ny stadsdel.
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Norr om Vilan breder Härlövs ängar ut sig, vilket är en del av Kristianstads Vattenrike. 
Området är ett unikt våtmarkslandskap, med potentiella rekreationsmöjligheter 
för Kristianstadsborna. Gränsen mellan stadsbebyggelse och natur präglas idag av 
industrimiljöerna på Vilan, vilka idag inte upplevs som attraktiva för invånarna i staden 
att vistas i. Industrimiljöerna bidrar inte till att väcka intresse för den natur som finns 
precis runt knuten. 

Med begreppet ”Vattenriket”, menar jag i mitt examensarbete, ett större område som 
inkluderar Araslövssjön norr om Kristianstad, Hammarsjön söder om Kristianstad och 
det våtmarksområde som finns runt och mellan de båda sjöarna. Här igenom rinner 
Helge å. Begreppet ”Biosfärsområdet Kristianstads Vattenrike” är ett större område som 
inkluderar stora delar av kommunen I området Härlövs ängar finna bl.a. riksintresse 
för naturvård där Helge å ingår. Vattenriket och Härlövs ängar är även skyddat som 
naturreservat, skyddat enligt ramsarkonventionen, och är av riksintresse (se avsnitt Natur 
och Skydd). Vilan har därför en planeringssituation där hänsyn måste tas till dessa skydd 
och naturvärden.

I Kristianstads fördjupade översiktsplan från 2009 har den nordöstra delen av Vilan 
pekats ut som ett särskilt område för utveckling. Det är detta område som utgör min 
fallstudie i examensarbetet. Inom planområdets gräns finns ett mindre område som 
kommunen benämner som ”särskilt intressant zon för natur- och bebyggelseutveckling”. 
Nordöstra Vilan bör, enligt den fördjupade översiktsplanen, utvecklas med bostäder i 
kombination med handel och lättare verksamheter. Resultatet i examensarbetet kommer 
bli ett planförslag för hur utveckling på Nordöstra Vilan kan ge attraktiva miljöer i 
samklang med naturen (Kristianstads kommun, 2009, ss. 109-11). 

Problem och möjligheter
Inom Nordöstra Vilan finns idag verksamheter, handel, industrier och ett fåtal 
bostäder. Väster om området finns det bostäder från miljonprogrammets dagar, 1965-
1975 (AB Kristianstadsbyggen, 2000, s 74; Kristianstads kommun, 1981, s. 5-7). På 
Nordöstra Vilan finns stora ytor där det idag inte finns någon användning, utan har 
lämnats hårdgjorda eller gräsbeklädda. Genom Vilan går Långebrogatan, vilken är 
en högt trafikerad väg som leder in till centrum (Kristianstads kommun, 2004, s 10). 
Långebrogatan förbinder centrum med stormarknaderna på Härlöv som ligger i utkanten 
av staden. Vilan är ett verksamhetsområde, vilket innebär att marken är förorenad pga. 
tidigare industrier och även den nerlagda deponiplats som finns intill området. De större 
industrierna Scan och Kronfågel ligger nära planområdet. 

Närheten till centrum, naturen och även till goda kommunikationer gör ändå Vilan 
till ett attraktivt utvecklingsområde, vilken det även har benämnts som i Kristianstads 
fördjupade översiktsplan (Kristianstads kommun, 2009, ss. 109-111). Området har goda 
förutsättningar för att utvecklas till en attraktiv blandstad med närhet till naturen.

Förutom de problem som nämnts ovan finns det även andra svårigheter med att 
bygga ut området. Inom Nordöstra Vilan finns riksintresse för naturvård, skydd enligt 
ramsarkonventionen, naturreservat och strandskydd (se kapitel Natur och Skydd). För 
att en utveckling av området ska vara möjlig, är det viktigt att diskutera om denna del av 
Vilan ska bebyggas eller inte. 
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Att bygga nära värdefull natur och vatten kan verka motsägelsefullt.  Den flora och 
fauna som finns i området utgör en stor tillgång för invånarna i Kristianstad.  Samtidigt 
är det viktigt att attraktiva platser för bebyggelse nära centrum inte går om intet. Att 
försöka integrera naturen med bebyggelse så att de båda drar nytta av varandras fördelar 
är därför en viktig del vid planeringen av området. Att utveckla Nordöstra Vilan är 
viktigt för mötet mellan staden och våtmarksområdet. Detta möte kan hjälpa området att 
skapa en egen identitet. 

Bilder från Nordöstra Vilan
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Nordöstra Vilan står inte bara inför denna problematik. När den danske kung Christian 
IV bestämde sig för att bygga en ny stad, efter att Gustav II Adolf bränt ner Vä 
(närliggande ort), lät kung Christian bygga den nya staden på en halvö, på Allön i 
Helgeåns träskmarker (Kristianstads kommun, 2009, ss. 14-16). Detta var ett idealiskt 
läge eftersom staden då kunde skyddas mot angripare, i och med de våtmarker som 
fanns runt staden. När staden senare byggdes ut har grundläggningsförhållandena 
varit svåra pga. sättningsproblem och översvämningsrisker. Detta gäller även området 
Vilan. Närheten till Vattenriket och Härlövs ängar ger inte bara Vilans dragningskraft 
utan förhållandena utgör också ett problem för bebyggelseutveckling. Därför jobbar 
Kristianstads kommun med flera projekt för att valla in staden och för att staden ska bli 
mindre sårbar för översvämningar. Runt Vilan finns det även planer på att valla in eller 
på annat sätt säkra bebyggelsen mot översvämningar (Kristianstads kommun, 2009, ss. 
28-37), vilket är en förutsättning för att utveckla området.

Som många andra svenska städer har Kristianstad blivit något utspridd, bl.a. för att 
det har byggts där grundläggningsförhållandena har tillåtit det. Miljonprogrammets 
stadsbyggnadsideal, då det byggdes bostäder på stora arealer utanför stadens centrum, 
har medfört utspridning av bebyggelsen.  Charlottesborg är ett exempel på ett sådant 
område vilket byggdes ut av HSB på 1970-talet (Kristianstads Kommun, 1981, ss.5-7), 
drygt 2 km från centrum. Mellan detta område och centrum ligger Vilan. Vilan har idag 
stora markytor som är ineffektivt utnyttjade, eller inte utnyttjade alls. Eftersom området 
är så pass centrumnära borde marken utnyttjas mer effektivt. Vilan saknar även en 
enhetlig struktur, detta borde förbättras så att utformningen blir mer sammanhållen. 

Att förtäta Vilan är därför viktigt inte bara för området i sig utan även för att göra 
Charlottesborg till en mer attraktiv stadsdel. Att förtäta och bygga ut Vilan kan också 
göra att staden upplevs som en helhet ända ut till Charlottesborg och att Långebrogatan 
kan utgöra en mer representativ entré till Kristianstad. 

SYFTE OCH AVGRÄNSNING
Området Nordöstra Vilan är ett verksamhetsområde med många problem. Det är 
en stadsdel med dålig struktur och liten kontakt med det angränsande natur- och 
våtmarksområdet. Det finns i dagsläget även risker för översvämningar i området. 

Syftet med examensarbetet är att utreda hur ny bebyggelse med bostäder, handel, 
kontor och verksamheter kan utvecklas i ett område med riksintresse för naturvård, 
naturreservat, ramsarområde och vatten. Kan bebyggelsen integreras med 
våtmarksområdet och kan de existera i varandras närhet så att de boende i staden och 
besökare kan dra nytta av naturen utan att riskera att värdena skadas? Här ingår att ta 
reda på om bebyggelse kan tillkomma på den mark, inom planområdet, som är skyddat 
av riksintresse, ramsarområde och naturreservat. 

Nordöstra Vilan är min fallstudie och ett exempel på ett sådant område. Det ligger precis 
intill Härlövs ängar och Helge å.  Genom att exploatera området i högre utsträckning än 
idag och genom att ge stadsdelen en helhet och struktur som kan möta våtmarksområdet, 
förtätas staden. Detta kommer ge positiva effekter för Nordöstra Vilan i sig men även 
för de angränsande områdena Odal och Charlottesborg. I och med att stadsstrukturen 
förlängs längre västerut skapas en bättre kontakt mellan centrum, Charlottesborg och 
Odal och stärker även upplevelsen av entréen till Kristianstad.
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Härlövsängaleden

Allégatan

Långebrogatan

N

Härlövstippen,
f.d deponi-
område

Härlövs
ängar

Odal
Vilan

Nordöstra
Vilan

Tivoli-
parken

Helge å

Vilan

Kartan visar avgränsning av planområdet (röd streckad linje) och  
omkringliggande funktioner. 

Syftet är även att förstärka platsen identitet och dess kvalitéer samt att skapa en bättre 
kontakt med våtmarksområdet norr om planområdet.

Planområdet omfattar ett ca 20 hektar stort område knappt en kilometer från 
Kristianstads centrum. Planområdet avgränsas i öster av Helge å, i söder av 
Långebrogatan, i väster av Allégatan/Härlövsängaleden och i norr av det gamla 
deponiområdet och Härlövs ängars våtmarksområde.  Anledningen till att jag tog med 
det nordöstra hörnet av planområdet, där det inte finns bebyggelse idag, är främst för 
att jag vill utreda frågan om hur utvecklingen kan komma att se ut på ett med höga 
naturvärden och skydd. I den fördjupade översiktsplanen för Kristianstad har denna 
del tagits med som en ”särskilt intressant zon för natur- och bebyggelseutveckling” 
(Kristianstads kommun, 2009, ss. 109-11), vilket även är en anledning till att utreda hur 
utvecklingen på denna del kan komma att se ut.

Min avgränsning är således både analytisk och geografisk.
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FRÅGESTÄLLNINGAR 

De frågeställningar som jag har valt att behandla är:

•	 Hur möter en stad ett område som har stora naturvärden? 
- Kan naturen på Härlövs ängar (,Vattenriket) och Helge å integreras med den 
nya stadsdelen så att de kan dra nytta av varandras kvalitéer? 
- Hur utformas en sådan stadsdel?  

•	 Hur ska området med riksintresse för naturvård, skydd enligt 
ramsarkonventionen, naturreservat och strandskydd utvecklas inom 
planområdets avgränsning? 
- Ska området utvecklas med bebyggelse eller bevaras som det är idag?

Jag kommer använda exemplet Nordöstra Vilan i Kristianstad som en fallstudie, men 
frågorna kommer även behandlas generellt. 

METOD
Mitt examensarbete kommer till stor del handla om min fallstudie, Nordöstra Vilan. 
Inventering av området har därför varit en viktig metod för mig. Jag har själv varit ute i 
området för att bilda mig en uppfattning om dess karaktär. I inventeringen har jag tittat 
på vilka typer av funktioner området har idag. Att besöka området tror jag är viktigt för 
att kunna få en känsla och upplevelse om dess karaktär. Inventeringen är högst väsentlig 
för att jag ska kunna förstå områdets problem och möjligheter.  

Jag har även studerat kommunala dokument, bl.a. ett inventeringsdokument som 
Kristianstads kommun själva har gjort. Jag har även studerat Kristianstads historia i stort 
med fokus på Vilan. 

Litteraturstudier är i ett sådant här arbete väsentligt. Jag har använt litteraturen i mitt 
examensarbete som en referens att hänga upp mina tankar och idéer på. Litteraturen 
är främst primärkällor men det finns även sekundärkällor från avhandlingar. 
Litteraturen är en blandning mellan statliga utredningar, kommunala dokument och 
litteratur om stadsbyggnadsteorier. När jag berättar om de naturvärden som finns 
nära Nordöstra Vilan i kapitlet Natur och skydd har jag främst studerat kommunala 
dokument som biosfärskontoret sammanställt. I kapitlet Naturen och bebyggelse har 
jag använt statliga dokument från Boverket, men också avhandlingar i ämnet. I kapitlet 
Teorier om stadsbyggnad och grönska har jag använt avhandlingar och litteratur om 
stadsbyggnadsteorier.  

Stora delar i arbetet handlar om att beskriva Vilan, vilka problem och möjligheter 
området har och de värden som finns att ta vara på och lyfta fram. När jag berättar om 
olika stadsbyggnadsteorier om grönska, om planförutsättningar eller om naturvärden gör 
jag det för att den informationen och diskussionen sedan ska hjälpa mig att utveckla ett 
nytt planförslag på Nordöstra Vilan.  

I mitt examensarbete har jag även haft samtal och diskussioner med tjänstemän i 
kommunen om vilka möjligheter och problem det finns på och omkring Vilan. Jag har 
inte använt mig av intervjuer, men samtalen har givit mig information och idéer till mitt 
examensarbete.
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Läsanvisning
Mitt examensarbete är indelat i 6 delar. I del 1 ingår inledningen och kapitlet Historia
om Kristianstad och Vilan. Del 2 går igenom de teorier jag har valt att diskutera i 
examensarbetet. Del 3 redovisar planförutsättningarna för Nordöstra Vilan. I del 4 
berättar jag om naturvärden på Nordöstra Vilan, i kapitlet Natur och skydd belyses
våtmarksområdet. Del 4 innehåller även kapitlet Natur och bebyggelse där naturens 
betydelse för staden och människorna tas upp.  Kapitlet Analys redovisar de två 
analysmetoder jag har valt att arbeta med och finns under del 5. Här finns även ett 
diskussionsavsnitt. Del 6 är den sista delen och redovisar examensarbetets resultat, vilket 
är ett planförslag. I denna del tar jag även upp konsekvenser av förslaget. Del 1-5 utgör 
viktiga delar för att få en förståelse för vad för slags problematik som finns på Nordöstra 
Vilan men även vad som finns utanför planområdets avgränsningen. 

I kapitlen har jag avsnitt som kallas kommentar. Här kommenterar och diskuterar jag den 
ovanstående texten. I dessa avsnitt diskuterar jag generellt men även specifikt ämnet och 
hur det kan appliceras på Nordöstra Vilan.

Jag har även i examensarbetet några diskussionskapitel där jag återkopplar och 
diskuterar mina frågeställningar. 
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HISTORIA 

Kristianstad, kort historik
Eftersom Vä brändes ner av svenskarna 1612 behövdes en ny stad byggas i regionen. 
Christian IV beslutade att halvön Allön var en perfekt plats för en ny stad. Det var ett 
strategiskt läge eftersom det vid högvatten låg helt avskuret från omkringliggande 
områden. Vid lågvatten hade ön landförbindelse norrut till Näsby och vidare mot Nosaby 
och mot Torsebro. 

Kristianstad har alltså inte växt fram som en naturlig mötesplats utan har tillkommit 
genom ett särskilt kungligt påbud. Kristianstad grundades av den danske kungen 
Christian IV år 1614 som en befästningsstad (Föreningen Gamla Christianstad, 1996, s. 
9). Vid grundandet av staden förlorade Vä och Åhus sina stadsrättigheter (Kristianstads 
kommun, 2009, s.14). Staden är Nordens första exempel på en konsekvent genomförd 
renässansstad med rutnätsplan och bastionssystem (Föreningen Gamla Christianstad, 
1996, s. 9). 1658 blev Kristianstad svenskt i och med freden i Roskilde. 

Rutnätsplan 
över 
Kristianstad. 
Modellen finns 
på Stora Torg i 
Kristianstad. 
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Vilan, kort historik
Vilan har fått namn efter att det i början på 1900-talet fanns bommar på denna plats 
där många satte sig för att vila innan de kunde komma in till Kristianstads centrum 
(Falk, 1998, s. 1). Vilans municipalsamhälle och N Åsums socken inkorporerades med 
staden 1941. Detta innebar att stadsdelen kunde exploateras i högre grad. Men den högt 
trafikerade riksvägen längs Långebrogatan genom Vilan var ett problem som behövde 
lösas. Problemet med hur en ny riksväg skulle dras fram försvårade utbyggnad av Vilan. 
(Föreningen Gamla Christianstad, 2000, ss. 53-54)

Utsiktsbild över Kristianstads centrum idag. Bildkälla: Kristianstads kommun, 
Stadsbyggnadskontoret 

Utsiktsbild över Vilan idag. Bildkälla: Kristianstads kommun, 
Stadsbyggnadskontoret 
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Vilan var ett samhälle med bostäder och mindre hantverksföretag. 1880 startades 
Hvilans gjuteri och mekaniska verkstad, de tillverkade främst lantbruksmaskiner, 
apparater för brännerier och stärkelsefabriker, ångpannor och ångmaskiner. Senare 
tillverkade företaget bl.a. lyftkranar och godstransportutrustning. På 1960-talet hade 
företaget 250 anställda (Föreningen Gamla Christianstad, 2000 ss. 167-170). När Vilan 
inkorporerades med Kristianstad fanns här bl.a. Långebro Mekaniska verkstäder, And.
Perssons Kemiska tvättanstalt, Hanséns verkstäder, Kristianstads-Blekinge 
Slakteriförening m.fl. Totalt var ca 400 personer anställda på företag som låg på Vilan 
1937 (Föreningen Gamla Christianstad, 2000, s. 172).

På 60-talet saknade Vilan fortfarande ett uttalat centrum. 1967-69 byggde HSB 
flerfamiljshus i de västra delarna av Vilan och senare på Charlottesborgsområdet 1971-
78. Odalsområdet byggdes ut 1989-92. Totalt byggdes 907 lägenheter och 34 småhus 
(Föreningen Gamla Christianstad, 2000 ss. 63-64). 

Inom planområdet finns ett bostadskvarter, kvarteret Svarvaren, som byggdes av 
Kristianstadsbyggen (ABK) och stod klart 1992. I kvarteret uppfördes bl.a. studentlä-
genheter (Föreningen Gamla Christianstad, 2000 ss. 63-64).

På Vilan fanns en hållplats för järnvägstrafik som idag är nedlagd. Den användes dock 
bara för trafik mellan åren 1933-1938 (Föreningen Gamla Christianstad, 2000 s. 190). 

Långebrogatan som ligger söder om planområdet byggdes ut när staden anlades 1614, 
som en länk västerut. Den byggdes på en uppfyllnadsbank och på de partier som var 
mest höglänta. Den fick namnet Långebro eftersom det var just en lång bro, 470 meter 
lång, vilket på denna tid var anmärkningsvärt (Föreningen Gamla Christianstad, 1996, s. 
47). Härlövsängaleden byggdes ut 1989 för att förbinda de västra delarna med de norra 
delarna av staden (Föreningen Gamla Christianstad, 2000 s. 61).

Vilan och framför allt Härlövs ängar ansågs på 60-talet attraktivt för exploatering. 
Närheten till centrum lockade. Kommunen bjöd t.o.m. in till arkitekttävling där ett 
förslag från ett företag i Danmark vann med en rutnätsplan som genomkorsades av två 
större trafikleder. Den nya stadsdelen skulle bl.a. inrymma kontor, bostäder, friluftsbad, 
parkering och en ny stadspark. Problemet var dock att området var och är fortfarande 
vattensjukt . Därför hade kommunen redan 1966 börjat deponera sopor på Härlövs ängar 
för att fylla upp och göra marken mer stabil, och varför inte göra detta med sopor! Då 
löstes även problemet om var alla sopor skulle slängas. Men som vi ser idag har ingen 
av planerna på att bebygga Härlövs ängar blivit verklighet. Allmänheten och politiker 
insåg senare värdet med våtmarksområdet (Föreningen Gamla Christianstad, 2000 ss. 
340-341).
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Sammanfattning, Historia
Kristianstad grundades 1614 av den danske kungen Christian IV i Helge 
ås våtmarker. Det vattenrika landskapet runtom staden skulle skydda 
mot angripare. Vilan ligger längs med Långebro som genom historien 
användes för att komma över till Kristianstads centrum. På Vilan fanns 
förr både stora och små verkstäder. Vilan inkorporerades med Kristians-
tad 1941. Genom åren har det funnits förslag på att bygga ut på Härlövs 
ängars våtmarker, men inget av förslagen har blivit verklighet. 
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2DELTEORIER OM STADSBYGGNAD OCH GRÖNSKA
OFFENTLIGA RUM OCH MÖTESPLATSER
DISKUSSION



24

TEORIER OM STADSBYGGNAD OCH GRÖNSKA.
Många är de som funderat över hur staden och naturen förhåller sig till varandra genom 
historien. Idéerna om stadens relation till naturen och grönskan har många gånger 
grundat sig i en reaktion mot tidigare stadsbyggnadsideal. I detta kapitel tar jag upp 
några historiska referenser till hur staden har planerats tillsammans med grönområden. I 
kapitlet diskuterar jag även nutida planeringsteorier inom ämnesramen. 

Historiska referenser
Ett antal stadsbyggnadsteorier och epoker i historien har diskuterat grönskans roll i 
staden. Oftast handlar det om reaktioner på den tidigare generationens sätt att planera 
staden. Camillo Sitte var en av dem som kritiserade rutnätsstaden i slutet på 1800-talet. 
Han tyckte att istället för att lägga ut ett rutnät ska planeringen fokusera mer på rummen 
mellan husen och försöka se husen i ett sammanhang. Strukturen i staden skulle göras 
variationsrik och oregelbunden och förhålla sig till topografin. Stadsgrönskan, menade 
han, var ett viktigt element som skulle finnas i staden. Grönskan skulle skapa en helhet 
och estetik, enligt Sitte. Men alltför mycket grönska mellan husen var inte heller 
bra, eftersom det bidrog till många och långa transporter. Sitte delade upp grönskan 
i två typer. Den första typen var den dekorativa grönskan som var arrangerad t.ex. 
blomsterurnor och solitära träd. Den andra typen var den sanitära grönskan som krävde 
större ytor och var till för den lokala miljön i staden (Lundgren Alm, 2001, ss. 68-69). 

City Beautiful-rörelsen var en rörelse som verkade i Chicago efter att staden brunnit 
1871. Inriktningen på deras teori var att genom gestaltning av staden integrera 
immigranterna. Därför skulle det in parker, avenyer, lekplatser och grönska i staden 
(Lundgren Alm, 2001, ss. 66-67) (Nationalencyklopedins hemsida, Chicago: Arkitektur 
och stadsbild, hämtad 2010-12-02). Ebenezer Howard tog inspiration från City 
Beautiful- rörelsen i sina tankar om trädgårdsstaden (Lundgren Alm, 2001, ss. 69-75).  
Städerna var på denna tid smutsiga platser och över London låg smoggröken tjock. Men 
många människor drogs ändå hit eftersom det fanns många jobb som gav bättre betalt 
än de jobb som fanns ute på landet. Howard pratade om staden och landets magnet. 
Howard ville kombinera stadens fördelar med den vackra landsbygdens natur. Genom att 
människor flyttade ut till trädgårdsstäder skapades rum för grönska. I sin bok ”Garden 
Cities of Tomorrow” berättar han hur dessa nya trädgårdsstäder skulle utformas och hur 
de skulle fungera ur ett ekonomiskt perspektiv (Howard, 1902, Introduktion, ss.1-8). 
Utglesningen a v bebyggelsen i form av friliggande villor skulle ge trädgårdsstäderna 
det omland de behövde för att försörja sig med mat och plats för avfall, menade Howard 
(Lundgren Alm, 2001, ss. 69-75) (Nationalencyklopedins hemsida, Ebenezer Howard, 
hämtad 2010-12-02).

Le Corbusier hade idéer om hur grönska, luft och ljus skulle komma in i staden. 
Den gamla smutsiga staden skulle rivas och nya moderna höghus ”hus i park” skulle 
istället byggas. Mellan husen skulle vidsträckta parker finnas separerade från all trafik. 
Reaktionen på Le Corbusiers idé var granskapstanken där idealet var att olika hustyper 
skulle finnas i samma område i olika höjder. Det skulle finnas ett tydligt centrum. En 
självförsörjande ABC-stad var målet (Lundgren Alm, 2001, ss. 75-78). 
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Den ekologiska staden har varit ideal för några sentida stadsbyggnadsprojekt. Naturen 
i den ekologiska staden eller i så kallade ekobyar har där en väsentlig tanke. Husen och 
dess tekniska lösningar är konstruerade enligt ekologiska principer. Dock har dessa 
ekobyar oftast placerats utanför staden, med ökat bilberoende som följd (Lundgren Alm, 
2001, ss. 83-88). 

The Compact City eller den täta staden har varit och är fortfarande högst aktuell när 
det gäller stadsplanering idag. Genom att öka stadens densitet utnyttjas service och 
andra resurser mer effektivt och miljövänligt. Dock har den täta staden både för- och 
nackdelar. Hög täthet i staden står i konflikt med bevarandet av grönområden mellan 
husen. Samtidigt uppnås en attraktiv stad med stora kvalitéer endast om det finns en 
balansgång mellan täthet och de gröna utrymmena (Lundgren Alm, 2001, ss. 83-88).

Kommentar

Som jag visat ovan finns det olika teorier om hur staden ska förhålla sig till grönskan 
och naturen. Många av dessa teorier har inte omvandlats till praktiska exempel. 
Att döma av hur våra städer ser ut idag finns det strukturer som har influerats av 
stadsbyggnadsteorierna. Människan, tror jag, kan aldrig komma bort från att vi är en del 
av naturen. Grönskan är en viktig del i våra liv och därmed också viktigt för våra städer. 

Med ovanstående korta genomgång av olika stadsbyggnadsteorier och epoker vill 
jag visa på att grönskan i staden uppenbarligen har haft och har betydelse. Att 
utnyttja det som finns runtomkring och i staden är viktigt för stadens attraktivitet. I 
stadsbyggnadsteorin om den kompakta täta staden är avgörandet om hur hög densitet ska 
uppnås på bekostnad av grönytor en väsentlig frågeställning.

Sacred sites
I boken ”A Pattern Language” ger några amerikanska arkitekter en guide till hur vi 
själva, som professionella inom området men även amatörer, kan utforma vårt eget 
boende, gator och samhällen. Arkitekterna grundar sin teoribildning och idéer från 
sina egna erfarenheter som arkitekter och lärare på universitet i USA. Med ”A Pattern 
Language” menar författarna att varje enhet i vår miljö är uppbyggd som ett mönster. 
Varje del (pattern) existerar i en helhet (language). Varje del i vår miljö kan endast 
existera med en annan dels stöd. Ingen del är isolerad från någon annan i vår värld. När 
vi bygger en byggnad ska vi inte bara se till byggnaden utan vi måste se den i en helhet. 
Vår värld består av ett nätverk där vi rör oss mellan de olika delarna. Författarna skriver 
att om du börjar med att lära dig de olika delarna i ett språk kommer du förr eller senare 
förstå att ett språk är uppbyggt som ett nätverk. Du kommer sedan kunna förstå de ord 
och meningar som bildar språket. Samma sak är det med den miljö vi lever i. När du kan 
se mönstret och helheten av miljön kommer du kunna se vilka delar du behöver för att 
t.ex. bygga ett hus. I boken, som är den andra i en serie utav tre, berättas det om de olika 
delarna (pattern). Från stora delar i vår miljö såsom stora regioner och hela städer till 
små delar som egna personliga saker i hemmet (Alexander et al, 1977, inledning).

I boken berättar författarna om de olika delarna och hur de kan användas i egna projekt. 
De olika avsnitten bildar en terminologi som kan användas som ett språk för de som 
använder sig utav teorin (Alexander et al, 1977, inledning). 
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1. Port till Sun Yat-sens 
mauseluem.

2. Väg upp till grav-
platsen som anas i 
bakgrunden.

3. Trappor…

4. Mer 
trappor…

5. Långa trappa upp till gravplatsen. 6. Minnesstaty över  
Sun Yat-sen. 

I boken fastnade jag för en del, Sacred sites. Sacred sites är t.ex. heliga platser, gravar, 
tempel stora stenar, träd, berg och naturområden. I historien har sådana här platser varit 
speciella för människan. Människor kan genom sådana här ”objekt” se sig själva i ett 
sammanhang, som en del av historien. I dag är dessa platser inte lika betydelsefulla. Vi 
förstår inte eller negligerar dess psykologiska betydelse.  Författarna i boken föreslår att 
sådana här objekt eller platser ska uppmärksammas genom att deras betydelse förhöjs 
deras betydelse. Detta ska göras, enligt författarna, genom att närma sig the Sacrad Site 
genom zoner. Platsen ska passeras eller närmas stegvis genom dessa zoner. På detta sätt 
bevaras platsens eller objektets spänning. The Sacred site blir mer hemlighetsfull om 
den passeras eller om man leds genom en sektion av objekt som är relaterat till platsen 
(Alexander et al, 1977, ss. 132-134).
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3. Trappor…

Historiska tempel eller gravar är exempel på platser som är uppbyggda på detta sätt. Ett 
exempel är Sun Yat-sens Mausoleum, i Nanjing i Kina, som är en grav till ära av Dr. Sun 
Yat-sen, som anses vara det moderna Kinas fader. Efter revolutionen 1911 grundade han 
republiken Kina (Nationalencyklopedins hemsida, Sun Yat-sen, hämtad 2010-12-02). 
Därför iordningställdes en gravplast till hans ära. Nedan följer bilder på hur gravplatsen 
närmas stegvis genom zoner.

Serial vision

Teorin med Sacrad sites kan kopplas samman med Serial visions. Teorin om att staden 
ska upplevas som sektioner genom en rumslig rörelse har arkitekten Gordon Cullen 
skrivit om i sin bok ”The Concise Townscape”. Rörelsen genom stadens rumsligheter 
ska ge en serie av olika typer av rum. Stadens rum ska variera mellan stora öppna rum 
till slutna korridorer. Rörelsen genom staden ska väcka nyfikenhet och ge en intressant 
och spännande upplevelse av den.  Att närma sig ett objekt eller plats i staden ska 
ske stegvis precis som författarna till boken ”A pattern language” skriver. Att väcka 
nyfikenhet till vad som kommer runt nästa krök bidrar även till en positiv upplevelse av 
staden (Cullen, 1996, ss. 17-20).    

Kommentar

Vattenriket kan ses som ett exempel på en Sacred site. Det har dock aldrig varit en helig 
plats som Sun Yat-sens mauseleum, men det är en plats med en historia, kultur och natur 
som är speciell för Kristianstad. Historiskt har området kring Härlövs ängar används 
som mark för slåtter och bete (se kapitel Natur och skydd), vilket det även används 
till idag. Att bruka marken på detta sätt är kulturellt betingat. Vattenriket hyser stora 
tillgångar och mycket speciell och unik natur. Därför anser jag att detta är en Sacred 
site. Som författarna skriver i ”A Pattern Language” ska platsen (the sacrad site) närmas 
eller passeras genom zoner. Det ska vara en spänningsfylld resa att ta sig till platsen. Det 
ska finnas en mjuk, gradvis övergång mellan stadens olika delar så att människor får en 
speciell upplevelse genom att röra sig i den. Dess olika delar inklusive Sacred sites ska 
bilda ett nätverk eller mönster som författarna skriver. 

Upplevelsen av att successivt närma sig platsen kan vara lika spännande som platsen 
i sig.  Gordon Cullen har beskrivit Serial visions som en metod för att stegvis uppleva 
staden. Rörelsen genom staden är väsentlig för dess betraktare. Serial visons väcker 
nyfikenhet och ger staden ett liv. Som jag skrivit ovan kan teorin om Sacred sites och 
Cullens teori om serial visions kopplas samman. Teorin om Sacred sites lägger fokus 
på den historiska eller kulturella platsen och hur den närmas. Alltså ligger fokus på en 
specifik målpunkt. Serial visions fokuserar däremot på själva rörelsen genom staden 
och dess olika målpunkter. Trots teoriernas syn på målpunkter beskriver de båda om att 
rörelsen genom staden och mot målpunkter är viktig. Det blir ett sätt att uppleva stadens 
variation. Det är ett spel mellan det betraktaren förväntar sig komma runt nästa hörn och 
det som inte förväntas, som därmed väcker nyfikenhet att fortsätta promenaden genom 
staden.
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Sammanfattning, Teorier om stadsbyggnad och grönska.
I det här kapitlet har jag tagit upp historiska referenser till hur stad-
splaneringen har behandlat frågan om naturens betydelse för staden. 
Många gånger har teorierna om naturen och staden varit reaktioner på 
föregående generationers syn. I kapitlet har jag även valt att ta upp två 
teorier. Dels Sacred sites, om bl.a. viktiga naturområdens betydelse för 
staden och dels hur Serial vision spelar roll för upplevelsen av staden.  

Dessa teorier kan användas när en ny stadsdel planeras på Nordöstra Vilan. Här 
kan finnas målpunkter av olika slag. Rörelsen genom den nya stadsdelen ska väcka 
spänning och vara intressant. Rörelsen mot Härlövs ängar och den nya aktivitetsparken 
ska ske stegvis genom sektioner av olika typer av rum. Samtidigt är det viktigt att 
det finns utblickar i mot olika målpunkter mot Kristianstads centrum men även mot 
våtmarksområdet på Härlövs ängar och den nya aktivitetsparken. 
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OFFENTLIGA RUM OCH MÖTESPLATSER
När nya stadsdelar skapas måste även offentliga rum och mötesplatser skapas. Det är 
viktigt att dessa får en hög status, annars finns det risk att de inte kommer att användas. 
Jan Gehl skriver i sin bok ”Life Between Buildings” att offentliga rums kvalitéer har en 
avgörande roll för hur och hur mycket vi använder dem.  I en miljö där gestaltningen 
är dålig kommer bara nödvändiga aktiviteter att ske. Människor stannar inte till på 
dessa platser utan passerar dem bara eller utför där endast nödvändiga aktiviteter. I en 
miljö där gestaltningen är god och genomtänkt kommer frivilliga aktiviteter ske i större 
utsträckning. Människor stannar till, sätter sig på en bänk, tittar på folk eller när deras 
barn leker. (Gehl, 2006, ss. 9-12). 

Som ett reslutat av att människor stannar i en offentlig miljö kommer det att ske ett 
socialt utbyte mellan dem. De kommer att se, lyssna och kanske prata med varandra. När 
människor stannar i offentliga rum lockar de till sig fler människor och ett socialt utbyte 
sker emellan dem (Gehl, 2006, ss. 9-12). Fastän det sociala utbytet inte direkt avgörs av 
den fysiska miljön, interaktionen skapas ändå av människorna själva, kan planerare och 
arkitekter påverka den. De kan, när de utformar en ny stadsmiljö, möjliggöra för möten 
och att kunna se och höra människor (Gehl, 2006, s.13). Dessa möten med ”främmande” 
människor har inverkan på oss själva. Barn som leker på gatan observerar de andra 
barnen, vilket är en del av deras sociala utveckling. Att endast se och höra andra gör att 
vi får information om deras arbete, uppförande, klädkod etc. Vi blir en del av samhället. 
Att möta andra människor i offentliga rum ger oss stimmulans. I en stad som anses vara 
livfull möts människor. En attraktiv stad kan till stora delar mätas med hur människor 
använder utrymmena mellan byggnaderna (Gehl, 2006, s. 21). 

Kommentar

De offentliga rummen har en stor betydelse för staden av en rad anledningar. Jan Gehl 
menar att människor är de som skapar staden. Om de offentliga rummen är av hög 
kvalité finns det bättre chanser att människor interagerar med varandra. Därför har 
platser för möten stor betydelse för stadens attraktivitet. 

På Nordöstra Vilan finns idag inte några väl gestaltade offentliga rum. Människor 
stannar inte här för att titta på folk, eller låter sina barn leka på gatan. De flesta kör bil 
hit. Att inte kunna vistas i offentliga rum leder till att människor stannar i sina lägenheter 
eller på den egna gården eller tomten, då sker inget socialt utbyte med andra människor. 
Nordöstra Vilans gatu- och bebyggelsestruktur påminner om många amerikanska städer 
där bilen är det enda sättet att ta sig fram. 

I ett nytt planförslag är det därför viktigt att tänka på de offentliga rummen. Att de får 
hög kvalité och att de blir signifikanta för just denna stadsdel. 
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Sammanfattning
Jan Gehl beskriver de offentliga rummen som viktiga när städer planeras. De är viktiga 
för det sociala samspelet mellan människor. Kvalitén på de offentliga mötesplatserna är 
viktigt för att människor ska stanna till och inte endast användas för att det är nödvän-
digt. Planerarna kan hjälpa till att skapa mötesplatser för socialt samspel trots att sam-
spelet beror på människorna. 

När en ny stadsdel ska byggas ut på Nordöstra Vilan är det väsentliga att goda mötes-
platser skapas. Idag existerar inte dessa platser vilket bidrar till att stadsdelen inte anses 
attraktiv eller livfull. 
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DISKUSSION:  
Hur möter och integreras en stad med ett 
naturområde som det på Härlövs ängar och längs 
Helge å? 

En frågeställning som denna har inget entydigt svar, dock finns det olika sätt för 
hur detta kan ske. Utifrån de teorier som jag tagit upp i de två ovanstående kapitlen 
”Teorier om stadsbyggnad och grönska” och ”Offentliga rum och mötesplatser” kan 
en ny stadsdel utformas där staden kan integreras med naturområdet. Att vända teorier 
till praktik är sällan en lätt uppgift, ändå är teorier oftast en viktig utgångspunkt för att 
forma ett koncept eller huvudidé. Teorierna kan hjälpa mig att utforma riktlinjer för en 
ny stadsdel på Nordöstra Vilan. De teorier jag har valt att behandla och sedan gå vidare 
med vid utformningen av Nordöstra Vilan är de som jag har tagit upp i kapitel ovan, 
nämligen Sacred sites, Serial visions och Jan Gehls teori om det offentliga rummet. 
Dessutom är det viktigt att blicka tillbaka på teoribildningar som varit utgångspunkter 
för nybyggnationer förr. Många av dessa tankar kan användas i utformningen av dagens 
städer. Le Corbusiers teori om att bygga i park med luftiga och ljusa bostäder är något 
som exempelvis kan användas vid utformning av Nordöstra Vilan. 

Genom dessa teoribildningar kan jag utforma riktlinjer för hur stadsdelen ska utformas. 
Detta är en viktig del av resultatet, alltså planförslaget, av mitt examensarbete. Genom 
dessa riktlinjer skapas den identitet som den nya stadsdelen bör ha. En enhetlig och 
tydlig identitet är viktigt för en stadsdels attraktivitet, för att kunna marknadsföra den 
och locka människor att bosätta sig just på den platsen. Identiteten i en ny stadsdel 
formas utav riktlinjer, visioner och mål. Dessa riktlinjer formas oftast av teoribildningar 
som gäller för just den tiden. Den nya stadsdelen på Nordöstra Vilan kommer att fornas 
av vår tids teoribildning, men jag kommer också gå tillbaka och se på hur vi formade 
staden för flera decennier sedan. Detta för att få ett resultat och ett planförslag som 
är rätt för just Nordöstra Vilan, oberoende av vilken tid vi lever i. Nordöstra Vilans 
utformning ska spegla vår tids stadsbyggnad men även vara anpassad för platsen och 
vad som finns runtomkring.  
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3DELPLANFÖRUTSÄTTNINGAR
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PLANFÖRUTSÄTTNINGAR
I det här kapitlet redovisas Nordöstra Vilans planförutsättningar, alltså hur området 
ser ut idag och vad som finns där. Här redovisas problem och förutsättningar för att 
utveckla området. De planförutsättningar som jag tycker är av relevans för mitt arbete är 
kommunikationer, störningar, befintlig bebyggelse och användning, markförhållanden, 
översvämningar, blå- och grönstruktur, service, teknisk försörjning, gällande planer och 
ägarförhållanden, vilka redovisas nedan. I varje avsnitt finns ett delavsnitt som heter 
”kommentar”, här finns mina egna reflektioner om respektive ämne.  

Befintlig bebyggelse och användning
Bebyggelsen på Nordöstra Vilan varierar. Här finns många större byggnader av plåt, 
men också flerbostadshus i tegel. Äldre bebyggelse som kan nämnas är en gammal 
postbyggnad i tegel (se nr 18 på karta 1), en mindre tegelbyggnad i mitten av området 
(se nr 13 på karta 1) och två mindre hus i puts (se nr 7 och 9 på karta 1). Bebyggelse 
som uppförts under senare tid är de två gatuköken McDonald’s och Max, en 
matvaruaffär och ett kvarter med bostäder och handel. Denna bebyggelse ligger i den 
västra delen av planområdet. I den östra delen av planområdet finns mindre hus med 
främst verksamheter.

Bebyggelsen är splittrad och följer inte ett enhetligt mönster. Byggnadernas 
förhållande till gatan varierar vilket bidrar till ett rörigt intryck. Även deras placering 
och förhållande till varandra gör att området inte ger ett helhetsintryck. Det finns 
stora obebyggda ytor som används som uppställningsytor eller parkeringsytor. 
Byggnaderna är av plåt, tegel eller puts. Industribebyggelsen är i en till två våningar och 
bostadsbebyggelsen är i fyra våningar.

Bebyggelsens användning på Nordöstra Vilan är främst olika typer av verksamheter. 
Det är mindre industrier eller företag i form av elreparatörer, glasmästare, städfirmor, 
snabbmatställen, bilmekaniker, försäljare av bilar, biltillbehör etc. Det finns även en 
butik som säljer barnvagnar och barnkläder, en lampbutik och ett konditori. De kontor 
som finns är främst ett företag inom IT och data och en begravningsbyrå. Mindre butiker 
finns längs gamla Långebrogatan. Där finns bl.a. två jourbutiker, pizzeria och 
uttagsautomat.

Väster om planområdet finns liknande typer av verksamheter. Längre västerut längs 
Långebrogatan finns de större bostadsområdena Odal, mestadels med villabebyggelse, 
och Charlottesborg, med flerbostadshus från 1960–70-talen (se karta sid. 11). Söder om 
planområdet finns två större industrier, Scan och Kronfågel. Direkt öster om Helge å, 
längs vattenkanten, finns flerbostadshus av olika typ och ålder, några med verksamhet i 
bottenvåning. Här finns även stadens park, Tivoliparken, och bortom den, centrum. 
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Bevarande eller riva? Analys och kommentarer. 

Många verksamheter inom området behöver inte nödvändigtvis ligga så pass nära 
centrum. De attraheras istället av att ligga nära större vägar där det finns goda 
kommunikationer till och från verksamheten. Det finns det andra platser i staden som är 
bättre lämpade för verksamhetsområden, exempelvis Härlöv. Många byggnader är även 
mindre arkitektoniskt och estetiskt tilltalande pga. deras storlek, utformning, 
utseende, fasadmaterial etc. Den splittrade strukturen och placeringen av byggnaderna 
gör det svårt att bevara vissa byggnader vid förnyelse av området. Samtidigt är tanken 
med ett hållbart samhälle att ta vara på det som finns idag i så stor 
utsträckning som möjligt. En del byggnader inom området har kulturhistoriska kvalitéer 
eller är nybyggda.  Detta måste jag ta hänsyn till i mitt planförslag. Det måste ske en 
avvägning mellan vad som är värt att bevara och inte. Många befintliga hus kanske kan 
passas in i en ny mer sammanhållen struktur. 

Dessa variabler har jag tagit hänsyn i avgörandet om bevarande eller inte:

- Byggnadens skick

- Möjlighet att passa in i en ny struktur

- Användning

- Storlek

- Struktur

- Placering

- Arkitektonisk och estetisk kvalité

Den sista punkten, arkitektonisk och estetisk kvalité, är ett kontroversiellt begrepp och 
har olika innebörd för olika personer. I mitt examensarbete kommer jag inte ingående 
diskutera dess innebörd. Dock innebär begreppet för mig och därmed också i detta 
arbete utformning av byggnader, dess unikhet i sammanhanget, karaktär, uttryck, 
material, skick etc. Jag ställer mig frågan om bygganden i sig är vanlig i sammanhanget 
eller om den är platsspecifik när jag avgör om bygganden är värd att bevara eller inte. 

Avgörandet om en byggnad ska behållas eller inte sker bl.a. genom en bedömning av 
hur väl byggnaden kan passas in i den nya förändrade stadsdelen. Det finns säkert fler 
variabler att ta hänsyn till, men inom examensarbetets ramar anser jag att dessa är 
tillräckliga. För att ett planförslag till förnyelse av Nordöstra Vilan ska vara möjligt är 
det viktigt att diskutera den befintliga bebyggelsens vara eller inte vara. Avgörandet om 
bygganden ska bevaras eller inte är min egen bedömning utifrån de variabler jag har 
redovisat ovan.

Karta 1 visar byggnadernas användning inom planområdet. Kartan visar att det är 
mestadels verksamheter och ett förhållandevis litet antal bostäder i området. 
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Byggnad utanför 
planområdet

Kvartersmark

Grönyta, idrott, 
lek

Vatten

Sopstation

Biltvätt, bil-
tillbehör

Kontor

Verksamheter 
och/eller handel
Handel

Bostäder med 
handel i botten-
vång
Bostäder

Restaurang/gatu-
kök

N

Karta 1.  
Kartan visar funktioner på Nordöstra Vilan.

Nedan listas de funktioner och verksamheter som finns inom planområdet. Funktionerna 
är numrerade i listan med motsvarande nummer på kartan ovan. Tabellen visar även 
bedömningen av varför byggnaderna är värda att bevara eller inte. I tabellen nedan har 
jag på några ställen skrivit frågetecken i avgörandet om bevarande eller rivning. En 
bedömning av dessa byggnader gör jag när planförslaget utformas. 

Nr på 
karta

Verksamhetens 
namn

Bransch Bevarande 
el. riva

Anledning till bevarande 
eller rivning av byggnad

1. Ricoh

Jacobssons Trafik-
skola

IT, Data

Trafikskola

Riva - Följer inte gata 
- Inte estetiskt tilltalande 
- Ligger vid ån där ett 
högre utnyttjande av 
marken önskas

2. CarWash Biltvätt Riva - Följer inte gata 
- Inte estetiskt tilltalande 
- Ligger vid ån där ett 
högre utnyttjande av 
marken önskas

3. Rosen & Svensson Släp, vagnar, 
husvagnar

Riva - Följer inte gata 
- Inte estetiskt tilltalande

4. Din Cykel Försäljning 
av cyklar

Riva - Följer inte gata 
- Stor uppställningsyta 
framför byggnad  
-Inte estetiskt tilltalande
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5. Lamphuset Försäljning 
av lampor

Riva -Byggnaden är i dåligt skick

6. Little Kids Corner

Bostäder

Försäljning 
av barn-
vagnar, 
barnkläder, 
leksaker 
mm. 

Bevara - Byggnaden följer gata 
- Innehåller bostäder vilket 
det bara finns ett fåtal av i 
området 
- Handel i bottenvåning

7. AutoCenter Försäljning 
av begag-
nade bilar

? - Gammal byggnad som 
följer gata 
- Behov av renovering 
- Bevaras om den kan pas-
sas in i en ny struktur

8. Kristianstads in-
dustriservice

Industriser-
vice

Riva - Byggnaden är i dåligt 
skick 
- Många tillbyggnader 
vilket skapar ett rörigt in-
tryck

9. Malmströms con-
ditori

Konditori Bevara - Gammal fin byggnad 
-Följer gatan 
- Behov av renovering

10. Kristianstads ky-
larrenovering

Kylar-
renovering

Riva - Enkel plåtbyggnad som 
saknar arkitektonisk kvalité

11. Handelshuset Kro-
nan

Företagscen-
ter

? - Byggnad innehållande 
flera företag 
- Stor, svårt att avgöra om 
bygganden kan passas in i 
en ny struktur 
- Relativt gott skick

12. Bengt Larsson & 
Co AB

Försäljning 
av foto-
gen, gasol, 

Riva -Enkel plåtbyggnad som 
saknar arkitektonisk kvalité

13. Sodexho AB Städfirma Bevara 

Består av två 
byggnader

Vacker gam-
mal tegel-
byggnad och 
enklare vit 
byggnad i 
eternit

- Bevara den gamla tegel-
bygganden p.g.a dess 
ovanlighet och karaktär i 
området 
- Stor arkitektonisk kvalité 
- Den vita byggnaden intill 
har ett visst renoveringsbe-
hov, svårt att avgöra bev-
arande

14. Motor Syd AB, Bil-
Mek HB

Bilverkstad Riva -Större enklare plåtbyg-
gnad som saknar arkitek-
tonisk kvalité
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15. Bostäder

Långebro Pizzeria

Barberaren på 
Långebro

Emils Mobil

Långebro spel och 
tobak

Långebrobutiken

Anitas tyger

Butik Mysak

Swedbank

Bostäder

Restaurang

Frisör

Försäljning 
av mobiltele-
foner och 
tillbehör

Jourbutik

Jourbutik

Försäljning 
av tyger

Försäljning 
av 
barnkläder, 
leksaker

Uttagsau-
tomat

Bevara - Byggnaderna i detta kvar-
teret följer gatan 
- Byggnaderna är i gott 
skick 
- Mindre verksamheter i 
bottenvåning

16. Kristianstads Ren-
hållning AB

Sopstation Riva - p.g.a dess storlek och an-
vändning bör byggnaderna 
tas bort

17. ANSvets AB, Pro-
fero Järn

Svetsning, 
järn

Riva -Större enklare plåtbyg-
gnad som saknar arkitek-
tonisk kvalité

18. Onninen Grossist-
firma inom 
VVS och 
elnät

Bevara om 
möjligt

-Gammal tegelbyggnad av 
hög arkitektonisk kvalité 
-Dock stor och kan därför 
vara svår att passa in i en 
ny struktur

19. Max Gatukök/ 
restuarang

Bevara -Byggnaden är relativt ny-
byggd

20. Hanséns & Lindhs 
Begravningsbyrå

Begravnings-
byrå

Bevara, Riva 
liten byg-
gnad på 
tomten

-Tomten består av två 
tvåvåningshus av hög arki-
tektonisk kvalité den ena 
relativt nybyggd

21. McDonald’s Gatukök/ 
restaurang

Bevara -Byggnaden är relativt ny-
byggd

22. Ryds Glas Glasmästeri Riva - Större enklare plåtbyg-
gnad som saknar arkitek-
tonisk kvalité 
- Stor yta runtomkring

23. Artra KB

Nilssons Gaffel-
truckar

?

Gaffel-truck-
ar

Riva -Större enklare plåtbyg-
gnad som saknar arkitek-
tonisk kvalité 
-Stor yta runtomkring

24. Lidl Matvaru-
butik

Bevara -Nybyggd
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Byggnad utanför 
planområdet

Kvartersmark

Grönyta, idrott, 
lek

Vatten

Bevara
Riva
Bevara el. riva

N

Karta 2.  

Kartan nedan visar en översikt över vilka byggnader som ska bevaras och rivas och vilka 
som får bedömas när det nya planförslaget tas fram.

25. Citylåset

Compenta AB

Stig Hilmerssons 
Elservice

Lås

Dator-före-
tag

Elservice

Riva -Större enklare plåtbyg-
gnad som saknar arkitek-
tonisk kvalité 
-Stor yta runtomkring

26. Gullbergs Försäljning 
av kontors-
material

Riva -Större enklare plåtbyg-
gnad som saknar arkitek-
tonisk kvalité 
-Stor yta runtomkring

27. Tools Industri-
service

Riva -Större enklare plåtbyg-
gnad som saknar arkitek-
tonisk kvalité 
-Stor yta runtomkring
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1 4, 5

13 15, 16

15 15 5

11 3

Nedan visas exempel på byggnader på Nordöstra Vilan. Bilderna är numrerade där 
siffran på bilden motsvarar samma siffra i tabellen ovan. 
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500m 1000m 1500m

Mot Malmö

Mot
Hässleholm

Mot Färlöv, 
Osby

Mot Bjärlöv

Mot
Hammar

Mot
Fjälkinge,
Karlskrona

Mot
Norra Åsum
Åhus

Snapphanevägen

Södra Boulevarden

0     100                          500                                 1000m                                   

Långebrogatan Allégatan

Härlövsängaleden

E22

Avgränsning 
planområde
E22
Huvudled
Avstånd från 
Nordöstra Vilan

Karta 3. 
Kartan visar huvudleder och målpunkter omkring Nordöstra Vilan.  

Kommunikationer
I avsnittet nedan redovisar jag vägstrukturer, trafik och kollektiva kommunikationer. 

Huvudvägnät Kristianstad

Genom Vilan går två av de större trafiklederna i Kristianstad. De är Långebrogatan och 
Allégatan som senare övergår till Härlövsängaleden. Vilan ligger dessutom inte långt 
ifrån E22:an. Närheten till E22:an är en förutsättning för de större industrierna på Vilan. 
På kartan nedan visas huvudleder och målpunkter.
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N

Vatten

Byggnad
E22
Genomfartsled
Lokalgata
GC-väg
Järnvägsspår
Entré

Karta 4.  
Kartan visar vägstrukturen på Nordöstra Vilan. 

Vägar i och runt Nordöstra Vilan

Vilan är idag ett verksamhetsområde där gatorna är raka och kvarteren stora. 
Området ligger precis intill Långebrogatan vilken utgör en viktig huvudled in till 
Kristianstads centrum. Det är en av de mest trafikerade gatorna i Kristianstad, vilket har 
både negativa och positiva effekter. Handeln gynnas av att ligga i ett så pass 
lättillgängligt läge, men baksidan är att trafiken medför buller, långa köer och en ökad 
miljöbelastning. Enligt den fördjupade översiktsplanen ”Kristianstad växer - en stad i 
balans” från 2009 uppgår trafikmängden på Långebrogatan till 19 000 fordon per 
medeldygn. Trafiken beräknas öka till 25 000 fordon/medeldygn till 2025. På 
Härlövsängaleden, som går i väst – nordlig riktning, uppgår trafiken till 11 000 fordon 
per medeldygn. Allégatan trafikeras av 14 000 fordon per medeldygn. Härlövsängaleden 
och Långebrogatan avgränsar planområdet (Stadsarkitektkontoret i Kristianstads 
kommun, 2004, s. 10). 

De lokalgator som finns inom planområdet är Fäladsgatan, Gamla Långebrogatan, 
Bomgatan, Bruksgatan, Bryggerigatan och Stålsgatan. Dessa gator är breda industrigator 
som inbjuder till höga hastigheter. Gaturummen är inte tydligt definierade vilket ger ett 
rörigt intryck. 
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N

Vatten

Grönyta

Kvartersmark

Järnvägsspår
Busshållplats

Allégatan

Härlövsängaleden

Långebrogatan

Gamla Långebrogatan

Fä
la

ds
-gatan

Bryggerigatan

B
ruksgatan

B
om

gatan

Stålsgatan

E22

Karta 5.  
Kartan visar busshållpatser runt Nordöstra Vilan

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar finns längs Långebrogatan och längs Härlövsängaleden/Allégatan. 
Längs Fäladsgatan finns även en GC-väg, vilken är markerad med vita streck längs 
gatukanten. GC-vägen på Fäladsgatan kan nås via den gamla järnvägsbron genom ett 
grönparti (nr. 1 på karta 5). GC-vägen väster om Härlövsängaleden är en separat GC-
väg (nr. 2 på karta 5). Från centrum finns också GC-väg längs Långebrogatan (nr. 3 på 
karta 5). Denna leder vidare till Charlottesborg och mot Härlöv.  Inom planområdets 
avgränsning finns bristfälliga kommunikationssätt för cyklister och särskilt för gående, 
vilket är vanligt i ett verksamhetsområde av denna karaktär (Stadsarkitektkontoret i 
Kristianstads kommun, 2004, s. 11).

Kollektiva kommunikationer

Vilan har ett utmärkt läge när det gäller kollektiva kommunikationer. Längs 
Långebrogatan passerar många av stadens busslinjer. De stadsbussar som passerar Vilan 
och har hållplatser på Långebrogatan är idag linje 2 Österäng – Vä/Talldalen, linje 10 
Charlottesborg – Höjdvägen och linje 4 Norra Åsum/Wendesskolan – Möllebacken.  
Regionbusssar mot bl.a. Lund, Hässleholm och Helsingborg passerar även området 
(Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun, 2004, s. 11). Längs E22 finns även en 
busshållplats där regionbuss linje 1 passerar mellan Kristianstad och Malmö 
(Inventering).

Gamla
järnvägsbron

1
2

3
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Parkering

Parkeringar finns idagi den östra delen av Nordöstra Vilan. Denna parkering 
utnyttjas speciellt dagtid, för de som arbetar i centrum och kör bil. Parkeringen har ett 
90-tal platser och är avgiftsfria. Lidl har också en stor parkering för sina kunder. I och 
med att många fastigheter har stora tomter kan de som arbetar och besöker området 
parkera på tomten. I övrigt har det skapats en parkering på den obebyggda tomten mitt i 
området. Det finns även möjlighet att parkera längs vissa gator. 

Järnvägsspår

Genom planområdet och till de industrier som finns på Vilan går ett gammalt 
järnvägsspår. Spåret är igenväxt av buskar, träd och sly och används inte idag. Enligt 
Banverket ska spåret läggas ner.

Framtida vägprojekt

Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kristianstads tätort föreslås bl.a. två 
vägsträckningar på Vilan. Det är förbifart Hedentorp som ska avlasta Åsumvägen som 
går söder om staden. Den andra sträckningen är Vilanleden som förbinder väg 19 med 
Härlövsängaleden (Kristianstads kommun, 2009, 86-88). Enligt en trafikutredning som 
har gjorts på Härlövsområdet är vägen viktig för att klara en trafikökning till och från 
Härlöv i och med de planerade utbyggnaderna av Härlövs handelsområde (Tyréns, 2008, 
s.18).

Enligt rapporten om trafiken i Härlöv föreslås en cirkulationsplats med fyra körfält i 
korsningen Långebrogatan – Allégatan. Idag har denna korsning trafikljus. I korsningen 
Långebrogatan – Bomgatan föreslås en fyrvägskorsning med trafikljus (Tyréns, 2008, s. 
25) . 

För lokalisering av framtida vägprojekt se karta 6.

Kommentar

Vilan ligger i ett trafikerat läge längs en av Kristianstads huvudleder och även nära 
E22:an. Att området ligger i ett av de mest trafikerade lägena i Kristianstad ger negativa 
effekter såsom buller och andra miljöeffekter. Genom att exempelvis placera kontor eller 
handel längst ut mot vägen, alternativt att bygga med ljudisolerat material kan problemet 
avhjälpas. Att Vilan ligger vid en av huvudlederna in till staden ger också positiva 
effekter avseende kollektivtrafik. Detta ser jag som en möjlighet för framtida utbyggnad 
av området. Miljön inbjuder idag inte till möten. Ny bebyggelse kan skärma av 
trafikbullret och skapa bättre förutsättningar för de oskyddade trafikanterna att röra sig i 
en tryggare miljö.
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N

Vatten

Grönyta

Kvartersmark

Järnvägsspår
Föreslagen väg, 
cirkulationsplats

Allégatan

Härlövsängaleden

Långebrogatan

Karta 6. 
Kartan visar föreslagna vägar och cirkulationsplats runt Nordöstra Vilan. 

Blå- och grönstruktur och offentliga rum

Grönstruktur i och omkring Nordöstra Vilan

Norr om Vilan finns Härlövs ängar (se karta 7 nästa sida). Området är ett 
våtmarksområde med speciell flora och fauna (se mer i avsnittet om Natur och skydd). 
Området utgör en stor tillgång för hela Kristianstad, men lyfts idag inte fram. Nordöstra 
Vilan ligger precis i kanten av våtmarksområdet. Idag består bebyggelsen mestadels av 
verksamheter som inte möter naturområdet utan istället skärmar av eller nästan vänder 
ryggen till. Det är ingen miljö som bjuder in till att besöka våtmarksområdet. Det gamla 
deponiområdet syns fortfarande och ännu har inget gjorts för att förbättra platsen. 

Övrig grönstruktur nära Vilan är främst stadens park, Tivoliparken, vilken används 
flitigt av Kristianstadsborna. På Härlövs ängar går Linnérundan, vilket är ett populärt 
promenadstråk. Längs den 7 kilometer långa slingan kan besökaren uppleva en del 
av Vattenriket och få se fåglar och växter. Rundan ger också en historisk tillbakablick 
då stråket går förbi Lillö borgruin och Härlövsborgen (Hemsida Biosfärområdet 
Kristianstads Vattenrike, Vandra i Kristianstads Vattenrike, hämtad: 11-01-05).  

Gamla
järnvägsbron



46

Naturum

Vatten

Kvartersmark

Byggnad

Natur, våtmarksområde, 
betesmark

Överbliven grönyta

Park, kyrkogård

Tidigare deponiområde, 
framtida aktivitetspark
Gångstig
Linnérundan
Körbar väg till Naturrum
Träd

N

F.d deponiområde

Härlövs ängar

Tivoli-
parken

Nordöstra
Vilan

Odal

Karta 7. 
Kartan visar grön- och blåstruktur. 

Västerut närmare Charlottesborg och Odalsområdet är det brist på grönstruktur. 
Stadsdelarna har långt till natur- och rekreationsområde för promenader, löpning och lek. 
Dessutom ligger området nära större trafikleder och industriområden. Det grönområde 
som finns på Charlottesborgsområdet är främst en idrottsplats. Annan grönstruktur som 
finns i området är en grönyta bredvid Scan, och även grönytor på den egna tomten, eller 
i kvarteret. Dessa har ibland lekplatser för yngre barn (Kristianstads kommun, 2009, ss. 
64-66). 

Linné-
rundan
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Grönyta nära Scan. Obebyggd tomt.

Gammal järnvägsbro som idag  
används som gång- och cykelbro.

Intill Vilan finns Härlövs ängar.

Nordöstra Vilan, grönstruktur

Inom Nordöstra Vilan finns idag ett grönområde som består av en obebyggd tomt med 
gräsmatta och ett fåtal träd. Tomten har egentligen inga kvalitéer, den ligger intill 
Långebrogatan och används bara till parkering eller en plats att rasta hunden. 
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Långebrogatan Fäladsgatan

Planterad yta vid korsningen 
Långebrogatan – Allégatan.

Trädkantade gator finns längs Långebrogatan och Fäladsgatan. Runt McDonald’s tomt 
finns trädplantering.

Gröna ”plättar”, eller ytor som har blivit 
över vid planering, finns vid korsningen 
Långebrogatan – Allégatan. Här finns 
en planterad yta som möter bilister som 
kommer söderifrån. Det gamla 
järnvägsspåret har blivit igenväxt av träd, 
buskar och sly och kan sägas utgöra ett 
grönt inslag. 

Det finns trevliga promenadstigar i den 
östra delen av planområdet där 
upplevelsen av naturen och Härlövs ängar 
gör sig påmind. 
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Gångstigar i planområdets nordöstra del. 

Nordöstra Vilan och Helge å. På bilden till höger syns Naturum. 

Nordöstra Vilan, blåstruktur

Nordöstra Vilan ligger precis intill Helge å. Ån rinner väster om Kristianstads 
centrum och öster om Vilan. Den bebyggelsen som finns på den västra sidan om ån 
uppmärksammar idag inte vattnet (se den vänstra bilden nedan). Längre norrut är 
marken inte exploaterad. I vattenkanten finns vass och längre in buskage (se den högra 
bilden nedan). 
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Offentliga rum

I ett verksamhetsområde som Vilan finns det oftast inte några offentliga rum. De rum 
mellan husen som finns är främst gator, kvartersmark, vilka ofta utgör 
uppställningsytor eller parkeringsplatser. Visserligen finns här en grönyta i mitten av 
planområdet men som nämnts tillför den ingen kvalité till den offentliga miljön. Det 
finns dock trevliga gångstigar i den nordöstra delen av planområdet, vilka ger ett trevligt 
grönt intryck. En mötespunkt för de som bor i området och även för besökare är 
butikerna och pizzerian längs Gamla Långebrogatan. Dessa få servicefunktioner 
fungerar som Nordöstra Vilans mötesplats. 

Framtida planer, Aktivitetspark

För att förbättra tillgängligheten till Härlövs ängar och för att invånarna på 
Charlottesborg och Odal ska få bättre tillgång till grönyta har arkitektfirman 
Mellanrum i samarbete med C4-teknik (Kristianstads kommun) tagit fram ett förslag 
om att den tidigare deponin (Härlövstippen) ska omvandlas till aktivitetspark. Syftet 
med aktivitetsparken är bl.a. att understödja turismen till Kristianstads Vattenrike, att 
vara en plats för stora evenemang, innehålla skrymmande och ytkrävande funktioner 
som bollplaner, skateboardramp, pulkabacke etc., utgöra stadens största park där olika 
aktiviteter kan samsas och vara Charlottesborgs, Odals och Vilans grönområde 
(Mellanrum et al, 2005).

Deponin är idag avslutad och är inte tillgängligt för människor genom t.ex. stigar och 
promenadstråk som det idag finns runt omkring deponiområdet. Deponin behöver tätas 
så att inte giftiga gaser tränger upp ur marken och att vatten inte tränger ner till 
avfallsmassorna (Mellanrum et al, 2005). P.g.a. detta kan vegetation med alltför långa 
rötter inte planteras här. 

Förslagsskiss på aktivitetspark (Mellanrum AB et al, Presentation, 2005)
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Förslagsskiss på aktivitetsparken väster om Härlövsängaleden. 
(Mellanrum AB et al, Presentation, 2005)

Väster om Härlövsängaleden föreslås aktivitetsparken vara ganska kuperad. På detta sätt 
kan avrinningen av dagvattnet regleras (Mellanrum et al, 2005). Parken föreslås 
innehålla vegetation som är samlad på vissa platser och spridd på andra. Vegetationen 
närmast Nordöstra Vilans norra del föreslås vara hagtorns- eller prunusskog. Den spridda 
vegetationen kan formas liksom en ljunghed med enbuskar, ginst och rosor. 

Aktivitetsparken ska utgöra ett positivt grönt inslag i stadsbilden och ge boende väster 
om centrum tillgång till ett grönområde. Parken föreslås innehålla en utsiktspunkt, plats 
för stora evenemang, amfiteater, pulkabacke, BMX-bana, lekplats, camping, 
skateboardramp, bollplaner, cirkusplats, parkering etc. (Kristianstads kommuns hemsida, 
hämtad: 10-09-14).  Dessa aktiviteter samlas i grupper eller längs stråk. Parken föreslås 
även innehålla motions- och promenadslingor. 

Aktivitetsparken föreslås skapa en förlängning av en av stadens axlar ut till Härlövs 
backar, där den högsta punkten i parken och även i Kristianstad finns. (Muntlig, Michael 
Dahlman, C4-teknik). 

Nyligen stod det nya Naturum klart för att uppmärksamma Vattenrikets natur. Naturum 
har byggts på den västra sidan av Helge å med anknytning till centrum genom en 
gångbro. Naturum ska även knytas ihop med de gångstigar som finns på Härlövs ängar 
och gångstråk i den framtida aktivitetsparken. 
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Förslagsskiss öster om 
Härlövsängaleden. (Mellanrum AB et 
al, Presentation, 2005) 

Naturum

Kommentar

Parken kommer att utgöra en mellanzon mellan Härlövs ängar och staden. Detta är sätt 
för staden att möta våtmarksområdet och öka tillgängligheten till naturen. Genom att 
utveckla och förtäta Nordöstra Vilan kan tillgängligheten till naturen öka. Genom att titta 
på helheten, vilket inkluderar kontakt mellan stad och land, bebyggelse och natur kan en 
god planering av hela området skapas. Om den nya stadsdelen öppnas upp mot Härlövs 
ängar genom en park upplevs övergången mellan de bägge stegvis. I zonen mellan natur 
och stad kan mötesplatser skapas. Här kan våtmarkslandskapet skapa en positiv miljö 
kring och mellan bebyggelsen. Idag är det dålig kontakt mellan stadsdelen Vilan och 
Härlövs ängar. Med ett nytt förslag till utveckling på Nordöstra Vilan lyfts och förbättras 
både stadens och Vattenrikets kvalitéer. 

Det är viktigt att se Nordöstra Vilan i ett sammanhang. Om inte Härlövs deponin 
utvecklas till en park blir den nya stadsdelen lidande. Den kommer inte få den karaktär 
och identitet som stadsdelen behöver för att upplevas som attraktiv. Samtidigt är det 
viktigt att aktivitetsparken ligger nära ett bostadsområde så att den nyttjas.

Det är även viktigt att skapa plats för möten, alltså skapa offentliga platser som torg och 
trevliga gatumiljöer. Idag finns inom planområdet få platser för detta ändamål vilket 
måste förbättras för att en attraktiv stadsmiljö ska uppnås. 
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Hälsa och säkerhet
I och med att Vilan är ett verksamhetsområde är det utsatt för olika störningar. Buller 
och störningar från industrier är sådant som påverkar planområdet negativt. 
Översvämningsrisker och områdets markförhållanden är även sådant som behöver 
undersökas vid en planläggning.  Här nedan redovisas dessa vilka kan påverka 
planförslagets utfall.

Buller

ALLMÄNT OM BULLER

Buller och ljud mäts enligt en logaritmisk decibelskala. 0 decibel (dB) är ljud som 
knappt hörs för människan, 140 dB är det högsta ljud människan kan uthärda. 140 dB är 
ett 10 miljoner strakare ljud än 0 dB. Om ljud från två lika stora bullerkällor summeras 
ökar bullernivån med 3 dBA (50dBA + 50dBA = 53dBA). På samma sätt minskar 
ljudnivån. Här nedan är en tabell över bullerkälla och dess ljudnivå (Trivector, 2001, 
ss.4-6).

Ljudnivå (dB) Bullerkälla
0 Svagaste ljud som människor kan uppfatta
20 Tyst bostadslägenhet
40 Viskning
60 Normal samtalston
80 Gatubuller
100 Diskotek
120 Startande jetplan på 50 meters avstånd
140 Smärtgräns

Källa tabell, (Trivector, 2001, ss.4-6).

Buller mäts i decibel A (dBA), det innebär att ett kompensationsfilter (A-filter) läggs till 
eftersom det mänskliga örat inte är lika känslig för alla frekvenser. A-filteret ger en 
ljudbild som bäst överensstämmer med hur vi upplever buller.

Ekvivalent bullernivå är ett medelvärde för t.ex. gatubuller under en viss tidsperiod. 
Nedan visas en tabell över hur olika ekvivalenta ljudnivåer dB upplevs i en gatumiljö 
utomhus (Trivector, 2001, ss.4-6). 

Ekvivalent ljudnivå (dB) Upplevelse
75 Outhärdligt
70 Extremt bullrigt
65 Mycket bullrigt
60 Ganska bullrigt
55 Något bullrigt
50 Ganska tyst

Källa tabell, (Trivector, 2001, ss.4-6).
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Byggnad

Kvartersmark

Grönyta, idrott, 
lek

Vatten

Planområdets
avgränsning

N

Kv. Svarvaren
Kv. Konditorn

Långebrogatan

Härlövsängaleden

Allégatan
1

2

Källa: Information till kartan är tagen från Trivectors rapport Vägtrafikbuller 
längs huvudvägnätet i Kristianstad, 2001, bilaga 4:1. 

BULLER VID NORDÖSTRA VILAN

Det har inte gjorts någon bullerutredning under de senaste 9 åren utmed Långebrogatan 
eller Härlövsängaleden. I ett fortsatt arbete med förtätning och utveckling av området 
behöver detta göras. Den senaste utredningen av bullernivåer gjordes 2001 och visade 
mätningar enligt tabellen nedan (Trivector, 2001):

Vid planområdets avgränsning har bullernivåer mäts i olika punkter längs 

Långebrogatan. Punkt 1 vid kvarteret Svarvaren och punkt 2 vid kvarteret Konditorn är 
relevanta i detta arbete (se karta nedan). (Trivector, 2001, bilaga 4:1).

Bullernivåerna i nedanstående tabell gäller längs Långebrogatan på de platser som visas 
på kartan. 

Fastighet Trafikmängd 
(Fordon/

dygn)

Andel
tung
trafik

Has-
tighet

(km/h)

Buller-
nivå

(dBA)

Ekviva-
lent

Ute

Buller-
nivå

(dBA)

Ekviva-
lent

Inne

Buller-
nivå

(dBA)

Maxi-
mal

Ute

Bullernivå

(dBA)

Maximal

Inne

1 Svarva-
ren

12 000 8 % 50 1 63 38 77 52

2 Kondi-
torn

12 000 8 % 50 1 64 39 78 53
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Enligt rapporten ”Vägtrafikbuller längs huvudvägnätet i Kristianstad” från 2001 finns 
vissa riktvärden för ljudnivåer och buller. Riksdagen har beslutat att när nya vägar och 
annan infrastruktur byggs ut och när ny bebyggelse ska tillkomma ska ljudnivåerna inte 
överstiga 30 dBA ekvivalent nivå inomhus och inte 55 dBA ekvivalent nivå utomhus. 
Maximalnivån får inte överstiga 45dBA inomhus och 70 dBA utomhus. Enligt 
beräkningarna längs Långebrogatan överskrids de riktlinjer Riksdagen har beslutat 
(Trivector, 2001, ss.13-14). 

Industrier

Det som präglar Vilan idag är verksamheter och industrier. På Nordöstra Vilan finns det 
diverse småindustrier och verksamheter (se avsnittet om befintlig bebyggelse). Dessa 
medför störningar såsom buller och tung trafik. Utanför planområdets gräns finns två 
större industrier, Scan och Kronfågel. Scan hanterar större mängder gasol, vilket kan 
medföra en explosionsrisk om det sker en olycka p.g.a. utsläpp.  Både Scan och 
Kronfågel hanterar ammoniak vilket är en giftig koncentrerad gas som används som 
köldmedium. Ett utsläpp av ammoniak kan få allvarliga konsekvenser. 

De två stora industrierna kan även ha störande effekter som lukt och buller från 
godstransporter. (Kristianstads kommun, 2009, ss. 32-33).

Kommentar till delavsnitten buller och industrier. 

När ny byggnation tillkommer på Vilan måste åtgärder vidtas för att minska buller och 
störningar från de större industrierna och trafiken. Det finns en mängd åtgärder att tillgå 
för att minska bullret för de boende och de som arbetar i området. Hastigheten längs 
Långebrogatan och Allégatan/Härlövsängaleden kan sänkas, minskad andel tung trafik 
och minskad trafikmängd kan förändra bullernivån. Det finns även fysiska åtgärder så 
som förändrad markbeläggning, bullerplank eller bullervall, fasadisolering och byte av 
fönster som kan vidtas (Trivector, 2001, ss.17-24). I fallet med Nordöstra Vilan vore 
de två sistnämnda alternativen mest rimliga, alternativt att placera bostäder längre från 
Långebrogatan.

Området störs även av de två större industrierna Scan och Kronfågel, vilka kan ses 
som ett hot mot utbyggnad av området med fler bostäder. Det finns dock planer på 
att Kronfågel ska flytta från platsen. Vissa tekniska åtgärder, som minskar bullret och 
andra störningar från industrierna, kan vidtas vilka nämns ovan. Att t.ex. bygga kontor 
eller verksamheter närmare Långebrogatan kan avhjälpa störningarna från trafik och 
industrier. 

På östra sidan av Helge å finns bostäder som har utsikt mot Vilan. Att bo i en stad 
har sina för- och nackdelar. En av nackdelarna är stora trafikmängder. Att planera för 
bostäder i ett område som gränsar till industrier kan verka motsägelsefullt. Läget nära 
staden och till naturområdet är samtidigt positivt för området och kan därför fungera 
som en motpol till industrierna. Planeringen av området ska ändå verka för att boende 
och de som vistas där får ut det mesta av de positiva effekterna och mindre av de
negativa.
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Översvämningar

Stora delar av Kristianstad ligger endast ett fåtal meter över havsnivån trots att staden 
ligger två mil från havet. Kristianstads läge i ett våtmarksområde mellan de två sjöarna 
Araslövssjön och Hammarsjön var en strategiskt för att skydda staden mot angripare (se 
avsnitt och Kristianstads historia). Stora Torg i de centrala delarna av Kristianstad ligger 
4 meter över havsytan. Längre österut utanför staden ligger Sveriges lägsta markpunkt 
som är 2, 41 meter under havsytan. Kristianstad är därför extra utsatt för 
översvämningar (Kristianstads kommuns hemsida, hämtad: 2010-09-15). 

På grund av detta måste staden vallas in. Arbetet med att valla in staden och bygga 
pumpstationer permanent har pågått sedan 2002 och kommer förmodligen vara färdigt 
2012 (Kristianstad kommun, 2009, ss. 28-29). Dessa vallar ska klara ett flöde från Helge 
å på 527m3/s, vilket ger en högsta vattennivå i centrala Kristianstad på +3,71 m 
(Kristianstads kommuns hemsida, hämtad: 2010-09-15).

Även vid extrema regn finns det risk för översvämningar, vilket beror på de låglänta 
förhållandena och att dagvatten från stora områden måste pumpas ut i Helge å och 
Hammarsjön (Kristianstads kommuns hemsida, hämtad: 2010-09-15).

Eftersom Helge å rinner precis öster om Vilan är området utsatt för översvämningsrisk. 
Osäkerheten om framtida klimathot och risken att vallarna brister eller blir utsatt för 
sabotage kan leda till katastrofala lägen för staden. Kristianstads kommun jobbar 
ständigt med att kartlägga hotbilden, göra prognoser och vidta skyddsåtgärder 
(Kristianstads kommuns hemsida, hämtad: 2010-09-15).

VALLAR OCH PUMPSTATIONER NÄRA VILAN

En ny vall och pumpstation byggs just nu norr om Vilan (se karta nedan). Vallen 
kommer gå från Härlövsängaleden, norr om Lidl och korsningen Fäladsgatan/Bomgatan 
till Helge å. Hela vallens längd blir 500 meter. På vallen kommer en gångstig att 
anläggas (Kristianstads kommuns hemsida, Hämtad: 2010-11-16).  

Bomgatans befintliga pumpstation klarar idag inte av den dimensionerade 
högvattennivån i Helge å. En ny dagvattenpumpstation kommer därför byggas så att den 
klarar en vattennivå på +3,70 m.ö.h vilken är den beräknade högsta nivån i Helge å vid 
Barbacka, strax väster om centrum (Kristianstads kommuns hemsida, Hämtad: 
2010-11-16).  



56 57

N

Bebyggd yta
Obebyggd yta
Grönområde
Vatten
Befintlig vall
Planerad vall
Befintlig
pumpstation
Planerad
pumpstation

Karta 8.  
Kartan visar vallar och pumpstationer omkring Nordöstra Vilan. 

Kommentar

Kristianstad har en stor risk för att bli översvämmat. Arbete pågår med att skydda 
bebyggelsen mot översvämningarna. Dock måste hela tiden nya prognoser för 
vattennivån tas fram så staden är förberedd inför framtida klimatförändringar. Vallarna 
och pumpstationerna är Kristianstads sätt att ta tag i problemet. Men risk finns ändå att 
vallarna kan brista genom en olycka eller bli utsatta för sabotage (Kristianstads 
kommun, 2009, s. 29). 

Som kartan visar kommer en vall längs Nordöstra Vilans östra kant att byggas ut. 
Planområdets avgränsning inkluderar den bit som ligger öster om vallen, alltså den bit 
där det bl.a. finns riksintresse för naturvård (se kapitel Natur och skydd). Om denna bit 
ska exploateras måste problemet med översvämningarna lösas för att säkra bebyggelsen. 
Detta kan göras genom att ge bebyggelsen ett separat skydd t.ex. att bygga hus på pålare 
eller valla in denna del. Alternativt att helt enkelt att låta bli att bebygga området och 
därmed få en grön plats precis intill bebyggelsen. 
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Markförhållanden

FÖRORENAD MARK

Marken på Vilan har idag ingen hög status. Marken är förorenad pga. de industrier som 
fanns och finns idag. Det gamla deponiområdet norr om Vilan gör att det finns betydande 
riskklassade markföroreningar inom hela Vilan. (Kristianstads kommun, 2009, ss. 34-
35).

Att sanera ett sådant här område från markföroreningar är kostsamt, men nödvändigt om 
förändring och förtätning ska kunna ske.

GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN

Stora delar av Kristianstad har tidigare legat under vatten vilket medför att många platser 
har problem med sättning. Sämst förutsättningar har områden nära 0 m.ö.h. Detta gäller 
bl.a. gamla deponier som den norr om Vilan. På det gamla deponiområdet sätter sig 
soporna. Deponiområdet läcker även metangas och kan innehålla giftiga ämnen 
(Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun, 2004, s. 12).

Kommentar

Marken på Vilan utgörs främst av lera och fyllandsmassor. När ny byggnation ska 
tillkomma måste därför en utförlig geoteknisk undersökning av området göras. Pålning 
är ett sätt för att säkra bebyggelsen från sättning (Kristianstads kommun, 2009, s. 38). 

Service

Inom planområdet finns idag ingen offentlig service, såsom skolor, vårdcentraler etc. 
Den typen av service finns längre västerut i Odalsområdet och Charlottesborgsområdet. 
Skolor, förskolor, äldreboende, vårdcentraler och idrottsplatser finns även i eller 
runtomkring centrum. 

På karta 9 (s. 59) visas en karta över servicefunktioner nära Nordöstra Vilan.
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N

Bebyggd yta
Obebyggd yta
Grönområde
Vatten
Gymnasium
Grundskola F-9
Grundskola 6-9
Grundskola F-5
Förskola
Fritidsgård
Idrottshall
Idrottsplats
Äldreboende
Vårdcentral

Karta 9.  
Kartan visar servicefunktioner runt Nordöstra Vilan. 

Kommentar

Om Nordöstra Vilan byggs ut med bostäder behövs troligen fler platser på förskolorna 
och grundskolorna i närheten, alternativt en ny skola. Om området byggs ut förväntas 
bostäderna på Nordöstra Vilan att öka med 750 lägenheter enligt den fördjupade 
översiktsplanen (Kristianstads kommun, 2009, ss. 52-53). 

Teknisk försörjning
Vilan försörjs med kommunala va-ledningar och elnät. Området försörjs även med 
fjärrvärme (Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun, 2004, s. 12). 

Gällande planer
Gällande detaljplaner i området anger småindustrier och handel. Detaljplaner för 
kvarteren Svarvaren och Filaren anger dock bostäder. Kvarteret Svarvaren är det enda 
bostadskvarteret inom Nordöstra Vilan som byggts ut. Kvarteret Filaren är den grönyta 
på Nordöstra Vilan som alltså inte byggts ut men som i huvudsak tillåter bostäder 
(Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun, 2004, s. 8).
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Byggnad

Kvartersmark

Grönyta, idrott, 
lek
Vatten

Kommunalt
ägande
Privat el. statligt 
ägande

N

Ägarförhållanden

Kommunen är ägare till stora delar av kvarteret Hvilans verkstad, Färgaren 1, Vilan 1:12 
och Kvarteret Filaren förutom Filaren 9. Övriga fastigheter ägs av privata ägare eller är 
statligt ägda.

Nedan visas karta över ägarförhållanden inom Nordöstra Vilan (Stadsarkitektkontoret i 
Kristianstads kommun, 2004, s. 8). 

Kommentar teknisk försörjning, grundläggningsförhållanden och 
ägarförhållanden.

När ett nytt planförslag tas fram måste ägarförhållandena tänkas över. Kanske kan de 
inte se ut som de gör idag utan det måste ske en fastighetsreglering. Planen bör inte vara 
beroende av ägarstrukturer, då begränsas möjligheten till ett effektivt utnyttjande och 
detta kan medföra bristfälliga offentliga miljöer. 

Karta 10.  
Kartan visar ägarförhållanden på Nordöstra Vilan. 
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Sammanfattning, Planförutsättningar
I det här kapitlet har jag tagit upp de planförutsättningar som finns för 
Nordöstra Vilan. I avsnittet har jag sakligt berättat om bl.a. den 
befintliga bebyggelsen och gjort en bedömning om vad som jag anser 
bör bevaras. Jag har även tagit upp trafik och kommunikation, buller, 
industrier, grön- och blåstruktur, markägarstrukturer, markförhållanden, 
översvämningar etc. Efter respektive avsnitt har jag skrivit en  
kommentar där jag ger min egen åsikt om vad som bör förbättras och 
funderas på när ny bebyggelse tillkommer. Området har bl.a. problem 
med dålig struktur, oanvända ytor, stora trafikbelastningar,  
markföroreningar etc. Dessa problem måste så långt som möjligt lösas 
när en ny stadsdel kommer till. 
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4DELNATUR OCH SKYDD
NATUR OCH BEBYGGELSE
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NATUR OCH SKYDD
I det här kapitlet diskuterar jag naturen och dess värden runt och på Vilan. Inom 
planområdets avgränsning finns skydd för riksintresse för naturvård, skydd enligt 
ramsarkonventionen, naturreservat och är inom strandskyddszon (se karta 1 och 2 
nedan). Norr om Vilan breder Härlövs ängar och det som har kommit att kallas 
Kristianstads Vattenrike ut sig. Detta område är en del av biosfärområdet, enligt 
UNESCO. Här finns det ett antal naturreservat, Natura-2000 områden och riksintresse 
för kulturmiljövård. Att diskutera de naturvärden som finns inom planområdet, men även 
de som finns i närheten är väsentligt, speciellt i avgörandet om bebyggelse eller annan 
användning ska tillkomma på platser där det finns skydd. Nedan diskuterar jag 
Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike samt ramsarområdet och vilka naturvärden 
Helge å har. Jag diskuterar även de naturvärden som finns inom planområdets gräns. 

N

Bebyggd yta
Obebyggd yta
Grönområde
Vatten
Ramsarområde
Naturreservat
Natura-2000

Karta 1.  
Kartan visar ramsarområden, naturreservat och Natura-2000 områden.  
Underlaget till kartan är hämtad från länsstyrelsens karttjänst och den 
fördjupade översiktsplanen för Kristianstads stad. Kartan är gjord av Karin 
Jönsson. 
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Karta 2. 
Kartan visar riksintressen och kommunalt kulturmiljövårds- och naturvårds- 
program. Underlaget till kartan är hämtad från länsstyrelsens karttjänst och 
den fördjupade översiktsplanen för Kristianstads stad. Kartan är gjord av Karin 
Jönsson. 

Biosfärsområde Kristianstads Vattenrike

Vad innebär det att ett område utses som biosfärområde?

Ett biosfärområde är ett större landskapsområde med höga naturvärden där arbetet 
fokuseras på bevarande och utveckling. Ett biosfärområde ska fungera som ett 
modellområde för andra landskapsområden i världen. Området ska ha en mosaik av 
ekosystem som representerar en större region och som är påverkat av människor på ett 
eller annat sätt (Naturvårdsverkets hemsida, hämtad: 2010-11-23). 

FN-organet UNESCO utser biosfärområden genom ”Man and the Biosphere 
Programme” (MAB). Programmets mål är att globalt förbättra relationen mellan 
människor och miljö.  (Naturvårdsverkets hemsida, hämtad: 2010-11-23). Programmet 
omfattar ett nätverk av områden världen över där det utbyts erfarenheter och tankar om 
hur bevarande och utveckling av de ekologiska och kulturhistoriska värdena kan ske på 
ett hållbart sätt. Att ett område är ett biosfärområde innebär att människan och naturen 
samspelar med varandra när det bl.a. handlar om forskning, utbildning, lokal samverkan, 
hållbar utveckling och bevarande av de värden som utgör biosfärområdet (Hemsida 
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, hämtad 2010-11-03). 

N

Bebyggd yta
Obebyggd yta
Grönområde
Vatten

Riksintresse för 
naturvård
Riksintresse för 
kulturmiljövård
Kommunalt natur-
vårdsprogram
Kommunalt kultur-
miljöprogram
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Vilan
Kristianstad

Karta 4.
Underlaget till kartan är hämtad från Magnusson, 
Sven-Erik m.fl. (2005). Biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike - Ansökan till UNESCO. 
Rapport. Kristianstad. Kristianstads kommun. 
Kartan är gjord av Karin Jönsson.

Att ett område utses som ett biosfärområde innebär i sig inte att området får ett skydd i 
juridisk mening, som ett naturreservat eller nationalpark har.  Det fungerar istället som 
ett komplement till detta skydd (Naturvårdsverkets hemsida, hämtad: 2010-11-23).

Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike.  

Ett av jordens biosfärområden finns i Kristianstads kommun och innefattar Helgeåns 
nedre avrinningsområde samt delar av Hanöbukten. Området utsågs till biosfärområde 
2005 och omfattar stora delar av Kristianstads kommun (se karta nedan), där Helgåns 
våtmarksområde utgör centrum.  Det är därför i detta arbete väsentligt att redovisa vad 
Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike är och vad det innebär eftersom det ingår i 
planområdet, vilket har påverkan på mitt planförslag. 

Området är ca 100 000 ha stort och innehåller naturtyper som är av lokal, regional, 
nationell och internationell betydelse. Här finns en mångfald av markanvändningar. 
Området är intressant inte bara för att det finns en mängd ekosystem och unika arter utan 
också som ett kulturlandskap där människan har påverkat landskapet t.ex. genom 
jordbruk.

Inom biosfärsområdet finns det 711 registrerade arter som är nationellt rödlistade enligt 
den svenska artdatabanken. Det finns särskilt 16 arter som är skyddsvärda enligt EU:s 
habitatsdirektiv. Det finns även 43 arter av fåglar som är listade i EU:s fågeldirektiv. 
22 arter finns rödlistade i ett globalt perspektiv (Magnusson et al, 2005, s.3). Många av 
dessa arter finns just norr om nordöstra Vilans utvecklingsområde och det har därför en 
viktig del i arbetet. 
Området utgörs till stora delar 
av Vattenrikets kultur- och jord-
brukslandskap, vilka har en flack 
krittida sedimentberggrund. På 
slätten finns ett antal mindre orter 
och staden Kristianstad. Området 
består inte bara av jordbruks-
mark utan har en stor variation av 
naturtyper. Här finns lövskogar, 
inlandsstrandängar, sump-
marksområden, sjöar, forsande 
vattendrag, kalkrika 
sandmarker och norra Europas 
största grundvattenmagasin 
(Hemsida Biosfärområde 
Kristianstads Vattenrike, hämtad 
2010-11-03) (Magnusson et al, 
2005, s.3).
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Vilan

Centralt i biosfärsområdet finns det ett våtmarksområde som är skyddat enligt 
ramsarkonventionen som ett ramsarområde (se avsnittet om ramsarkonventionen och 
ramsarområde). Delar av våtmarksområdet är skyddat enligt Natura-2000 och/eller är 
naturreservat och/eller utgör riksintresse (Magnusson et al, 2005, s.3).

Våtmarksområdet har stora variationer vad gäller vattennivån, det kan variera 1,4 meter 
under ett år. Vattennivåns variationer är en förutsättning för att den biologiska 
mångfalden och även för de betes- och slåtterängar som finns i området. (Magnusson et 
al, 2005, s.7)

BEVARA, UTVECKLA, STÖDJA. 

Inom arbetet med Kristianstads Vattenrike ingår tre funktioner:

Bevara – landskap, ekosystem, arter och biologisk mångfald. Bevarande av hotade arter 
som olika typer av fåglar ingår. Arbetet med bevarandefunktionen kan exempelvis vara 
att inventera och publicera rapporter. 

Utveckla – ekonomisk- och samhällsmässig utveckling som är socialt och ekologiskt 
hållbar. Det kan gälla t.ex. bevarande av slåtter och bete på ängarna på Härlövs ängar. 
Det kan även gälla brukningsmetoder, marknadsföring av produkter från trakten. 

Stödja – genom t.ex. forskning, utbildning, demonstrationsprojekt, miljöövervakning
(Hemsida Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, hämtad 2010-11-03)

ZONERING

Biosfärsområden är uppdelade eller zonerade efter kärnområden, buffertzoner och 
utvecklingsområden.

Kärnområdena - utgörs av Natura-2000, naturreservat och biotopskyddsområden, vilka 
är skyddade enligt Miljöbalken. (Magnusson et al, 2005, s.10)

Buffertzonerna -  utgörs av de områden som är utpekade som ramsarområde, riksintresse 
för naturvård, vilka skyddas av Miljöbalken kap 3 och 4 samt strandskyddsområden 
som skyddas av Miljöbalken kap 7 och kommunala policybeslut (Magnusson et al, 
2005, s.106). Det finns alltså ingen lagstiftning som ytterligare skyddar biosfärsområdet. 
Planområdet Nordöstra Vilan utgörs av en buffertzon. (Magnusson et al, 2005, s.103). 

Exempel på markanvändning idag inom buffertzoner: 

•	 Jordbruk med odling, slåtter och beteshävd

•	  Fruktodling

•	 Ytvattenuttag för bevattning

•	  Sjöar och vattendrag som recipient

•	  Skogsbruk

•	  Jakt och fiske
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•	  Båtaktiviteter

•	  Naturvistelse och rekreation

•	  Undervisning

•	  Forskning och miljöövervakning

•	  Turism

•	  Kommunikation med vägar och järnväg, samt spridd bebyggelse

Exempel på negativ påverkan på buffertzoner:

•	 Igenväxning av sjömiljöer samt hävdade slåtter och betesmarker

•	 Periodvis otillräcklig vattenföring i småvattendrag

•	 Övergödning via mark, vatten och luft

•	 Igenslamning och försämrade ljusförhållande p.g.a. höjda humushalter

•	 Miljögiftspåverkan via luft och vatten

•	 Minskad biologisk mångfald genom intensivt utnyttjande av marken, t.ex. genom 
jord- och skogsbruk

(Magnusson et al, 2005, s.103) 

Utvecklingsområden -  är övriga områden med jordbruk, skog, tätorter och spridd 
bebyggelse (Magnusson et al, 2005, s.103). 

Helgeåns och Härlövs ängars naturvärden
Inom avgränsningen för planområdet finns riksintresse för naturvård och det som 
kallas ramsarområde enligt ramsarkonventionen. Det är därför viktigt att tala om vilka 
värden som finns, förutom de som tagits upp i avsnittet ”Biosfärområdet Kristianstads 
Vattenrike”, eftersom det kommer påverka planförslagets utfall.  Inom detta avsnitt ska 
jag ta upp vilka naturvärden som finns vid Helge å. 

Helge å är Skånes största å, 3,5 mil lång rinner den från Torsebro i norr till Hanöbukten 
i söder. Landskapet utmed ån utgörs av bl.a. våtmarkslandskap och jordbrukslandskap. 
De naturvärden som finns är beroende av det jordbruk som praktiseras i form av slåtter 
och bete. Här finns arter som är helt beroende av slåtterhävd. Enligt det kommunala 
kulturmiljöprogrammet anses en del av området även vara kulturhistoriskt intressant 
(Kristianstads kommun, 2009, s.17). I området kring Helge å finns gamla borgar och 
vattendrivna kvarnar (Kristianstads kommuns hemsida, hämtad: 2010-09-14).  Längs ån 
finns bl.a. bladvassar, strandsnår och lövsumpskogar (Magnusson et al, 2005, s. 67). I 
sumpskogarna finns även stor tillgång på död ved där en mindre hackspett förekommer 
som är nationellt rödlistad. Den döda veden har stor betydelse för dess överlevnad 
(Kristianstads kommun, 2010, s.4).
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Vattenmiljöerna ger förutsättningar för en stor artrikedom. Området har flest fiskarter i 
Sverige och ett rikt fågelliv, däribland finns det arter som är nationellt rödlistade t.ex. ål, 
mal, brun kärrhök och gräshoppssångare. Även insekter som trollsländor och skalbaggar 
finns här och är beroende av Helgeån och våtmarkerna runtomkring. Inom området finns 
gråvidebuskar, vass och högörter. 

Geologiskt har området 2-6 meters organisk jord i form av gyttja och torv. Därunder 
finns postglacial lera som varierar mellan 2-22 meter och under den finns morän eller 
kalkberggrund. (Kristianstads kommun, 2010, s.4). 

Inom området finns speciellt en art som är biologiskt intressant nämligen gullstånds, 
vilken klassas som starkt hotad och ingår i den nationella rödlistan. Den trivs i 
översvämningsområdet. Dock trivs den inte när marken är översvämmad i långa 
perioder. Växten hotas också av att videbuskar breder ut sig (Kristianstads kommun, 
2010, Skötselplan, s. 10).   

Vattennivån i området varierar kraftigt mellan sommar- och vintertid. Under sommartid 
ligger vattennivån lite under havsytenivån och under vintertid är vattennivån 1-1,5 m 
över havets nivå. Det betyder alltså att vattennivån i genomsnitt varierar 1,4 meter på ett 
år (Magnusson et al, 2005, s. 7).

Att området fortfarande översvämmas är främst p.g.a. att det ligger så pass lågt (samma 
höjdnivå som havet) och att det har varit svårt att torrlägga och dika ut mark. En annan 
orsak till att området inte torrlagts är den naturliga gödslingen från översvämningarna, 
vilket ger goda skördar och hö. (Magnusson et al, 2005, s. 68).  

Vattenståndet i Helge å är avsänkt. 1775 avsänktes vattnet vid Yngsjö vilket sänkte 
Helgeåns vattenstånd med 0,6 meter, så ån var därför mycket bredare förr. Avsänkningen 
gjorde att Härlövs ängar kunde användas till bete och slåtter på somrarna. (Magnusson et 
al, 2005 s. 26).

Marken precis norr om Vilan användes till deponeringsområde från 1950-tal till 
1970-tal. Den del av deponin öster om Härlövsängaleden, har inte används sedan 
1970-talet. Delen väster om Härlövsängaleden avslutades inte förrän 2002 (Kristianstads 
kommuns hemsida, hämtad: 10-09-14). 

Klassning och värdetyp

Området på kartan 5 anses enligt naturvårdsplanen för Kristianstads kommun ha 
naturvärde I (Kristianstads kommuns hemsida, objekt Isternästet och Blackan, hämtad: 
2010-11-04), vilket innebär högsta naturvärde av tre klassningar. Det betyder att natur-
typen är sällsynt i kommunen och i landet. Den är av internationell betydelse och här 
finns hotade arter. (Kristianstads kommuns hemsida, Klassning, hämtad: 2010-11-04).

Området har värdetypen ZBKR enligt Kristianstads kommuns naturvårdsplan, vilka 
även följer länsstyrelsens anvisningar. Detta innebär värdefull zoologi, botanik, 
odlingslandskap och rörligt friluftsliv. Det som anses viktigast är zoologin. 
(Kristianstads kommuns hemsida, Värdetyper – kriterier för värdefull natur, hämtad: 
2010-11-04).
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N

Karta 5. 
Det röda inringade området har klassning I, alltså den högsta klassningen. 
Underlaget till kartan är hämtad från Kristianstads kommuns hemsida. 
Naturvårdsplan.  Hämtad: 2010-11-04. Kartan är gjord av Karin Jönsson

Naturvärden inom planområdets gräns
Planområdet påverkas av alla de naturvärden som har redovisats ovan. Men finns det 
specifika värden inom avgränsningen som är av riksintresse, ett ramsarområde och 
naturreservat. Dessutom är det inom strandskyddszon. Området är väldigt låglänt och 
svämmas därför över vintertid. Vegetationen består av vassvegetation såsom bladvass, 
jättegröe eller vasstarr. Det finns även gråvide i området. Längs gränsen till bebyggelse 
finns höga träd och buskar. Här finns död ved som ger föda till insekter, som äts den 
mindre hackspetten. Den mindre hackspetten är upptagen på den nationella rödlistan 
och även i EU:s fågeldirektiv (Kristianstads kommun, 2010, Skötselplan, ss. 16-17).    
Marken på den här platsen domineras av postglaciala svämsediment1. (Kristianstads 
kommun, 2010, Skötselplan, ss. 6-7 ). 

1  Finns kring vattendrag som vid högvatten svämmar över sina bräddar, då avsätts 
svämsediment. Dessa sediment är ofta dåligt sorterade och innehåller en hel del organiskt mate-
rial. Med postglacial menas tiden efter den senaste istiden (Hemsida Sveriges Geologiska Under-
sökning, hämtad 2010-12-13). 
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Naturreservatet Årummet

I januari 2011beslutades det om ett nytt naturreservat intill Helge å (Kristianstads 
kommuns hemsida, Årummet – Kristianstads nya naturreservat, hämtad 11-01-25) Detta 
reservat är en utvidgning av naturreservatet Isternäset och Blackan som ligger längre 
norrut. Naturreservatet har fått namnet Årummet, där avgränsningen för det föreslagna 
naturreservatet sträcker sig inom avgränsningen för planområdet. Syftet med att utvidga 
naturreservatet längre söderut är att: 

- utveckla och bevara våtmarksmiljöer med dess växt- och djurliv, 

- skapa förutsättningar för rekreation och friluftsliv,

- utgöra ett centrum för utbildning i frågor som berör naturen i Vattenriket,

- skapa en attraktiv övergång mellan den planerade bebyggelsen på Vilan och 
våtmarksområdet. (Kristianstads kommun, 2010, Naturreservatet Årummet, 
s. 3)

Området hyser stora naturvärden men området har idag även betydelse för friluftsliv och 
rekreation. Promenadstråket Linnérundan, som går genom området, är idag populär. 

I Skötselplanen för Naturreservatet Årummet anges en rad villkor för vad som ska gälla i 
området. Området för naturreservatet är uppdelade i fem delområden, där det finns olika 
villkor för vart och ett utav dem. Ett utav delområdena ligger inom examensarbetets 
planområde. Delområdet beskrivs som en utvecklingszon där ambitionen ska vara att 
kombinera bevarande och utveckling. Det ska vara ett område med intressant växt – och 
djurliv men också vara tillgängligt för Kristianstadsborna och de som besöker staden. I 
Skötselplanen står det skrivet ett antal villkor för hur området ska utvecklas, vad som är 
rimligt och vad som inte är det. Muddring och grävning av delområdet får ske så att det 
skapas öppna vattenytor kombinerat med buskage. En likande åtgärd har redan gjorts vid 
Naturum där det skapats en liten sjö. Det ska även vara tillåtet att bygga spångar för att 
därmed öka tillgängligheten. Däremot är det inte, enligt Skötselplanen, tillåtet att 
fylla ut eller schakta annat än i syfte att skapa en attraktiv övergång mellan 
utfyllnadskant och våtmark (Kristianstads kommun, 2010, Skötselplan för 
Naturreservatet Årummet, ss.16-17). 

Riksintresse för naturvård

Stora delar av Härlövs ängar är riksintresse för naturvård.  Området är benämnt 
Riksintresse för Helgeåns nedre lopp, N 64 (Länsstyrelsens hemsida, Hämtad 11-01-25) 

Inom planområdets avgränsning finns riksintresse för naturvård (Kristianstads kommuns 
hemsida. Hämtad: 2010-11-04). De naturvärden som finns här beskrivs tidigare i detta. 
Om naturvärdena står det även i avsnittet om Ramsarområdet. 

Att ett område är skyddat med riksintresse för naturvård innebär i lagtext att området ska 
skyddas mot sådant som påtagligt skadar naturmiljön, 3 kap. 6 § Miljöbalken.  Det kan 
alltså innebära att exploatering av ett område skyddat med riksintresse kan ta skada på 
naturmiljön och därmed inte vara möjlig. 
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Strandskydd

Delar av planområdet ligger inom strandskyddszon. Strandskyddet är 100 meter från 
strandkanten men kan, enligt Miljöbalken, om det behövs för att säkerställa 
strandskyddets syften, utökas till 300 meter från strandkanten (Notisums hemsida. 
Miljöbalken, 7 kap, 14§, hämtad 2010-12-13). Det kan även tas bort om skäl finns till 
detta. Skyddet gäller alla stränder längs hav, sjö och vattendrag. Inom strandskyddet är 
det inte tillåtet att gräva, anlägga eller bygga något. Bestämmelserna gäller i städerna 
såväl som på landet (Boverket och Naturvårdsverket, 2010, ss. 4-7). 

Strandskyddets syfte är att främja friluftslivet och allmänhetens tillgång till stränderna. 
Alla ska kunna röra sig och vistas längs stranden. Syftet är även att bevara goda 
livsvillkor för djur och växter som lever vid strandkanten (Boverket och 
Naturvårdsverket, 2010, ss. 4-7). 

Dispens för att bygga eller anlägga något inom strandskyddet kan ges om skäl finns. 
Skäl kan t.ex. vara att området redan är ianspråktaget exempelvis i en hamn eller att 
anläggning måste ligga vid vattnet. Vid alla dispenser måste det lämnas en fri passage 
närmast vattnet där allmänheten kan röra sig om inte funktionen för anläggningen 
omöjliggör detta (Boverket och Naturvårdsverket, 2010, ss. 4-7). 

Ramsarkonventionen och ramsarområde

Vad är det?

Anledningen till att Ramsarkonventionen bildades var oron över att många våtmarker 
och dess ofta stora artrikedom hotades, särskilt olika fågelarter. I många varmare 
länder fungerar våtmarksområdena som vattenreservoarer i torrtider. Att bevara dessa 
våtmarker är därför ytterst väsentligt för de djur och växter som lever där men även för 
oss människor. Att sprida kunskap och införa riktlinjer för förvaltning av områdena och 
hur dessa kan användas på ett hållbart sätt är viktigt.

Det finns en rad villkor för att ett område ska bli ett ramsarområde bl.a. att det ska finnas 
ett antal hotade arter och att våtmarkslandskapet är unikt och bara finns där i regionen. 
Ett land som skriver på konventionen är förbundet att bevara och utnyttja den klokt 
så att inte naturvärdena förstörs. Landet ska även verka för planering och förvaltning 
som tar vara på våtmarkernas intressen. Detta kan ske genom att bilda naturreservat 
och gynna fågellivet. Hot mot våtmarksområden är framförallt exploatering men även 
försurning, vattenkraftsexploatering och föroreningar. Uppskattningsvis har 80-90% 
av de ursprungliga våtmarkerna i södra Sverige försvunnit genom torrläggning och 
vattenståndssänkningar. Därför är det extra viktigt att bevara de som finns kvar. Idag 
finns det ett 50-tal ramsarområden i Sverige (Nordiska Ministerrådet, Naturvårdsverket, 
2003). 
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Ramsarområdet Helge å

Här bredvid visas en karta med avgränsningen för ramsarområdet, den röda linjen.. 
Hela Helge å ingår inklusive sjöar och våtmarksområden. 

Karta 6. 
Underlaget till kartan är hämtad 
från hemsidan http://ramsar.
wetlands.org. Information 
Sheet om Ramsar Wetlands – 
Helgeån. Hämtad 2010-11-04. 

2 arter är globalt rödlistade. 110 arter är 
nationellt rödlistade varav 25 är fågelarter. 
Ramsarområdet är ett fint exempel på en 
delvis av människan påverkad våtmark 
med grunda sjöar och ett tillhörande 
vattendrag. Det finns 20 000 olika arter 
av våtmarksfåglar inom Vattenriket 
och även värdefull växlighet som är 
speciell för området. Naturen varierar 
mellan vassbälten, busksnår, naturliga 
betesmarker, slåtterängar och sumpskog 
som översvämmas regelbundet. Inom 
området ingår 6 naturreservat, varav det 
nya naturreservatet Årummet ligger inom 
planområdets avgränsning (http://ramsar.
wetlands.org, hämtad: 2010-11-14).

Diskussion
Det som har redovisats ovan och den information om Vattenriket, Härlövs ängar 
och Helge å som jag har tagit del av, visar att området nära Vilan har mycket stora 
naturvärden. Anledningen till att jag tar upp detta i mitt arbete är främst för att bedöma 
vad som, går respektive inte går, att göra inom planområdets avgränsning. Genom 
kunskap om vilka naturvärden som finns kan jag bedöma om området som skyddas av 
riksintresse, är ett naturreservat och ramsarområde ska bebyggas eller inte. I en analys, 
en så kallas Multikriterieanalys, ska jag vikta och klassa värden för olika alternativ 
för utveckling (se kapitel Analysmetoder). I det här fallet ska jag analysera värden för 
bevarande och värden för utbyggnad av området. Analysen är ett sätt för mig att ta 
ställning till hur området ska hanteras. Området har en komplex natur som är svår att 
hitta på andra platser i landet. Det kan därför vara svårt att hitta skäl för utveckling med 
bebyggelse i området som är skyddat. Det nya naturreservatet Årummet ger ännu en 
indikation på att området har mycket speciella naturvärden. Enligt Miljöbalken 3 kap 6§ 
ska områden med riksintresse för naturvärden skyddas så långt som möjligt från åtgärder 
som kan påtagligt skada intresset. Dessutom ska mark- och vattenområden användas till 
det ändamål som området är mest lämpat för, enligt MB kap 3 1§ (Notisums hemsida, 
hämtad 2010-11-23).  

I dokumentet och beslutet om det nya naturreservatet Årummet beskrivs att området 
ska skapa en attraktiv övergång mellan den planerade bebyggelsen på Vilan och 
våtmarksområdet. I mitt examensarbete är denna punkt särskilt intressant. 

Helgeån rinner genom Kristianstads kommun och utsågs 
till ramsarområde 1974 och utökades 2001. Det är ett drygt 
8000 ha stort område där även Hammarsjön och Araslövssjön 
ingår. Det viktigaste värdet i området är dess fåglar varav 
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Sammanfattning, Natur och skydd
Kapitlet redovisar Härlövs ängar, Helgeåns och Vattenrikets naturvärden. 
Kapitlet ska ge en förståelse för de unika naturvärden som finns 
nära Nordöstra Vilan och att det är väsentligt att förstå dessa när 
en ny stadsdel planeras på Nordöstra Vilan. Kapitlet redovisar 
Biosfärsområdets-, Helgeåns- och Ramsarområdets naturvärden. Inom 
planområdets avgränsning finns skydd enligt ramsarkonventionen, 
riksintresse för naturvård, strandskydd och numera även skydd som 
naturreservat. Det är dock endast riksintresset för naturvård och 
naturreservatet som har formella skydd i lagen. De övriga skydden 
fungerar  främst som ett åtagande för kommunen och fastighetsägare 
istället för ett skydd i lagens mening. Att ett område är ett 
biosfärsområde eller ett ramsarområde innebär att det pågår ett aktivt 
arbete med att bevara områdenas värden. 
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NATUR OCH BEBYGGELSE
Naturmark har vi gott om i Sverige. Vi har stora områden skog och jordbruksmark men 
även mil av fjäll och vattendrag. Att kunna komma ut i naturen är en självklarhet för 
oss som bor här. Vi kan gå vart vi vill eftersom vi har den unika allemansrätten. Vi kan 
plocka bär och leka i skogen. Eftersom vi har så mycket naturmark att vistas på är det 
lätt att ta den för given. Den finns där runt knuten eller i den närmaste omgivningen. 
Men i takt med att våra städer växer blir allt mer mark ianspråktagen och därmed 
försvinner delar av vår natur. Vi har så pass mycket naturmark i Sverige att det kanske 
inte gör någon större skillnad att planera bebyggelse på den. Men även i staden har 
naturen en viktig roll. 

Det är där vi bor vi vill ha natur, och om den inte finns eller inte går att ta sig till förlorar 
även staden sin attraktivitet. Natur, grönområden och parker gör stor skillnad för att en 
stad ska upplevas som attraktiv. Enligt boken ”Stadens parker och natur” har naturen 
betydelse för människors hälsa och rekreationsmöjligheter. Vidare bidrar natur och 
parker i och kring staden till den biologiska mångfalden, stadens gestaltning och ger den 
en kulturell identitet (Boverket, 1994, ss. 13-16).  

Stockholms kommun är en kommun som har tagit fasta på detta. I översiktsplanen 
beskrivs vilken betydelse de ”gröna kilarna” har i staden. De senaste åren har ny 
exploatering skett i första hand på redan ianspråktagen mark. Grönområden har även 
fått ett långsiktigt skydd i form av natur- och kulturreservat och Stockholm har även 
Sveriges första och enda nationalstadspark (Stockholms stad, 2010, s. 18). 

Kristianstad har ännu inte samma behov av gröna kilar som Stockholm eftersom 
Kristianstad är en mindre svensk stad, men själva principen är liknande. Att ta vara 
på det som finns i kommunen och se dess kvalitéer och utnyttja dessa är viktigt för 
att en stads och en kommuns attraktivitet. Detta inkluderar en vacker, och framförallt 
tillgänglig natur.    

I detta kapitel tar jag upp naturens betydelse för staden och exempel på bebyggelse där 
det byggts i naturnära och vattennära lägen. Natur, menar jag i mitt arbete, är till synes 
orörd naturmark. Vild natur som människan inte medvetet har skapat. Grönområden 
är alla gröna ytor i eller nära staden, både parker och naturområden. Att naturen ska 
vara tillgänglig och lätt att nå är väsentligt när ny bebyggelse planeras på Nordöstra 
Vilan. Därför är det inom ramen för examensarbetet viktigt att ta upp betydelsen av 
grönområden i dagens städer.

Kristianstads natur
Biosfärsområdet Kristianstads Vattenrike innefattar stora delar av kommunen och 
innehåller ett stort antal olika naturtyper där det finns stora rekreationsmöjligheter. Men 
att Vattenriket ska vara lättillgängligt och kunna utnyttjas för kristianstadsborna är en 
annan sak. Kristianstad är speciellt p.g.a. att staden ligger i ett våtmarksområde, vilket 
hyser många kvalitéer och naturvärden (se kapitlet Natur och skydd). Arbete med att 
öka naturvärdena i Vattenriket pågår. Hösten 2010 stod Naturum färdigt för invigning. 
Uppförandet av Naturum har förlängt staden ända ut till Vattenriket och fört området 
närmare staden. Om Vattenriket och Kristianstad ska kunna marknadsföra sig ännu 
bättre är det även viktigt att andra delar av staden också möter våtmarksområdet. Att 
skapa boende och arbetsplatser i dess närhet kan vara ett sätt att få bättre kontakt med 
våtmarksområdet.
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Naturens betydelse för människan
Natur- och grönområden i och nära staden ger människor möjlighet till rekreation. I 
ett grönområde kan stadens medborgare promenera, sparka boll, jogga eller kanske 
ha en picknick. Ett grönområde i staden ger möjligheter till en rad aktiviteter som ger 
oss människor kvalité i livet (Boverket, 1994, s. 14). Grönska är ett grundläggande 
mänskligt behov. Den har betydelse för vår hälsa och välmående eftersom människan 
är anpassad för ett liv i naturen. Enligt boken ”Stadens parker och natur” kan stress 
minska bara genom en kort promenad i en park. Städernas buller och intensitet kan vara 
stressande för människor då det finns så mycket information att ta in. Ett grönområde 
kan ha motsatt effekt och inverka lugnande på människor (Boverket, 1994, s. 28). 

Naturens betydelse för staden
Grönområden i staden har stor betydelse för stadens hälsa. Ett sådant område bidrar till 
bättre luftkvalité och klimat i staden. Frisk luft leds genom grönskan in till staden vilket 
ger ett bättre klimat. Grönområden dämpar också vind och fungerar som en luftrenare 
för stadens miljö. En normalstor svensk stad har bättre luftkvalité än en högexploaterad 
stad utomlands eftersom de oftast inte har så mycket gröna inslag i stadsbilden. Stadens 
klimat och utomhusmiljö påverkar dess invånare både psykologiskt och medicinskt. 

Tillgänglighet
Tillgängligheten är en viktig fråga när det kommer till grönområden. Det är 
tillgängligheten som avgör om grönområdet används eller inte. Hinder för att ta sig 
dit kan både vara mentala, t.ex. upplevelsen av att det är för långt dit, eller fysiska 
t.ex. i form av en stor väg mellan bostäder och grönområde. Det kan även vara så att 
vägen till grönområdet är otrevlig. Barriärer i form av vägar och järnvägar, men även 
trista industriområden, kan göra att grönområdet inte används. Det faktiska avståndet 
skiljer sig från det upplevda avståndet som kan påverka huruvida ett grönområde blir 
använt.  Att ledas till parken eller naturområdet av t.ex. utplacerade bänkar för vila och 
växtlighet mellan husen kan vara ett sätt att öka attraktiviteten och användandet av 
parken (Boverket, Stadens parker och natur, 1994, ss. 24-25). I boken ”Stadens parker 
och natur” är god tillgänglighet till en park eller naturområden att kunna nå dem på 5-10 
minuters promenad (Boverket, Stadens parker och natur, 1994, ss. 24-25).

I en avhandling av Alexander Ståhle, ”Mer park i tätare stad”, skriver författaren om 
en enkätundersökning som gjorts i Stockholm. Undersökningen visade att invånarna 
i vissa delar av innerstaden upplevde att de hade bättre tillgång till friytor än de som 
bodde i betydligt grönare förorter. Förklaringen till detta kan vara räckvidd till friytan, 
orienterbarhet, storlek på friytan och antalet bruksvärden (Ståhle, 2005, ss. 127-128, 
Sammanfattning). Med bruksvärden menar författaren nyttan eller användbarheten av ett 
friyteområde. Alltså till vad, hur och på vilka olika sätt kan jag använda en och samma 
friyta. (Ståhle, 2005, s. 69). 
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Naturmark i planerings- och byggprocessen
Att bevara naturmark har inte alltid varit en självklarhet i planeringen av ny bebyggelse. 
Under miljonprogramsåren på 60- och 70-talen var bostadsristen hög. Det innebar ofta 
att byggnaderna och byggtekniken tog överhand om planeringen och byggandet av nya 
bostadsområden. På det effektivaste, mest ekonomiska sättet och på kortast möjliga tid 
skulle bostäder byggas. Mellan husen skapades plana ytor som användes för parkering, 
gångvägar och lekplatser. Den grönska som fanns var små planterade träd och annan låg 
växtlighet som gjorde områdena kala och blåsiga (Florgård, Clas, 1978, ss. 11-12). 

Efter miljonprogramsåren kom debatten om att bevara naturmarken i bostadsområdena 
igång. Planerarna började uppmärksamma att utemiljöerna i de nya bostadsområdena 
inte lockade människor till att varken bosätta sig eller vilja vistas i de trista utemiljöerna. 
När människor hade möjligheter att välja var de ville bo och valde bort områden med 
bristfällig utemiljö. Clas Florgård som är verksam på Sveriges lantbruksuniversitet på 
Alnarp i Skåne, har forskat om naturmarkens betydelse för bebyggelsen och hur ny 
bebyggelse kan planeras och projekteras bland naturmark. I sin avhandling ”Naturmark 
i bebyggelse” från 1981 skriver han att om tjänstemän och beslutsfattare i en kommun 
bestämmer sig för att bevara naturmark så är detta även möjligt. Han förklarar vikten 
av att ha med dessa tankar och kompetenser i alla led från översiktsplanearbete till 
färdigt utbyggt område. Beslut om att bevara naturmark måste följas upp i varje 
planerings- och projekteringstillfälle. I rapporten ”Att bygga i natur” av Bengt Persson 
beskrivs även betydelsen av att följa upp planeringen av bebyggelse nära natur i alla 
faser. Bengt Persson anser att en projektgrupp bör inrättas när ny bebyggelse i natur 
ska planeras och projekteras. I projektgruppen bör det finnas politiker och tjänstemän 
med olika kompetens och erfarenheter. Det är viktigt att i byggprocessen informera om 
naturmarkens bevarande och att vidta åtgärder för att skydda den under byggperioden.

Kommentar

Att det finns grönområden i och nära en stad ser många av stadens invånare som något 
positivt. Det ska finnas olika typer av grönområden för olika användning. Som jag 
har skrivit i kapitlet ovan har tillgängligheten till grönområden en avgörande roll för 
om de används. Clas Florgård skrev sin avhandling ”Naturmark i bebyggelse” 1981. 
Stadsplaneringsidealen har förändrats sedan dess. Anledningen till att jag ändå tar 
upp Clas Florgårds avhandling här är för att det är viktigt att peka på att det behövs 
kunskaper, erfarenheter och idéer i alla led i planeringen för att bevara naturmark 
och även för att förbättra dess tillgänglighet och värden. Det är viktigt att följa upp 
tankegångarna genom alla faser. Det finns annars risk för att ambitionen om att bevara 
naturmark endast finns med i planen och inte till färdig utbyggnad. Det är väsentligt 
att alla som arbetar med att planera, projektera och bygga ny bebyggelse i natur får 
information om bevarandet av naturmark. 

Även om mitt examensarbete inte kommer behandla projekteringen av Nordöstra Vilan 
är det ändå viktigt att belysa denna del. Jag tar upp ämnet för att det är väsentligt att 
tänka på i planerings- och byggprocessen om intentionerna att bevara naturmarken om 
förnyelse av området ska bli verklighet. De potentiella naturvärdena riskerar annars att 
skadas eller inte utvecklas när området har blivit utbyggt.
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Sammanfattning, Natur och bebyggelse
Det här kapitlet har behandlat naturens betydelse för människan och 
för staden. Grönytor av olika slag är viktiga för invånarna i staden. 
Grönområden ska vara tillgängliga och av olika storlek och slag. 
Det bör finnas små stadsdelsparker, större stadsparker, och vildare 
naturområden för att tillgodose olika användning.  Tillgänglighet till 
grön - och friytor är därför en väsentlig del av stadsplaneringen. 
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5DELANALYS
DISKUSSION
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ANALYS
I det här kapitlet redovisas de två analysmetoder jag har valt att arbeta med, SWOT-
analys och Multikriterieanalys. Analyserna ska vara till hjälp för att ta fram ett 
planförslag. Anledningen till att jag har valt att arbeta med en SWOT-analys är 
för att den på ett enkelt och lättöverskådligt sätt visar de brister och kvalitéer som 
det undersökta området har. Multikriterieanalysen är en metod för att avgöra hur 
utvecklingen inom en del av planområdet kommer att se ut och därmed även svara 
på den andra frågeställningen i arbetet som är: Hur ska området med riksintresse för 
naturvård, skydd enligt ramsarkonventionen, naturreservat och strandskydd utvecklas 
inom planområdets avgränsning? Ska området utvecklas med bebyggelse eller bevaras 
som det är idag?

SWOT-ANALYS 

Allmän beskrivning av analysmetoden

En SWOT-analys identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats) i ett område, stadsdel eller organisation. Analysen 
används oftast inom organisationer och företag för att utvärdera den egna organisationen 
och dess förhållande till omvärlden. Enligt Boverkets rapport ”Lär känna din ort”, kan 
metoden även appliceras på en ort eller stadsdel. Styrkor och svagheter analyserar den 
egna organisationen, en stadsdel eller ort. Möjligheter och hot analyserar organisationens 
eller ortens omvärld. Genom att analysera dessa aspekter kan organisationen eller orten 
identifiera sitt förhållande till omvärlden för att kunna utvecklas. (Boverket, 2006, ss 
43-45)

SWOT-analys för Nordöstra Vilan

Jag har använt mig av SWOT-analysen för att identifiera Nordöstra Vilans kvalitéer 
och brister. Analysen ska vara ett hjälpmedel för att kunna ta fram ett planförslag över 
området. Den baseras dels på mina egna observationer av området men också på ett 
inventeringsdokument som Kristianstads kommun gjort där bl.a. Nordöstra Vilan har 
studerats. (Stadsarkitektkontoret, Kristianstads kommun 2004, ss 14-15). Jag har alltså 
observerat och inventerat området utifrån egna kunskaper och erfarenheter samtidigt 
som jag har försökt att identifiera de aspekter som kan anses vara väsentliga inom ramen 
för arbetet. 
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STYRKOR  
(Kvalitéer) 

SVAGHETER  
(Brister)

MÖJLIGHETER 
(Kvalitéer)

HOT  
(Brister)

Naturnära 
(Härlövs ängar 
med bl.a. 
riksintresse 
för naturvård, 
ramsarområde)

Brist på struktur Förtätning Riksintresset, 
ramsarområdet 
och 
naturreservatet 
utgör både ett hot 
och en möjlighet. 
Intresset kan 
omöjliggöra 
utbyggnad 
på delar av 
planområdet. 

Närhet till 
centrum

Ineffektivt 
utnyttjande av 
mark

Skapa en attraktiv 
stadsdel nära till 
naturen, vattnet 
och centrum

Översvämningar

Närhet till E22 
vilket är positiv 
för verksamheter

Buller Riksintresset, 
ramsarområdet 
och naturreservatet 
utgör en möjlighet 
för att skapa ett 
spännande möte 
mellan våtmark och 
stad, och bostäder i 
naturnära läge. 

Mark- och 
grundläggnings-
förhållanden är 
svåra.

GC-nätet är 
utbyggt runt 
omkring 
Nordöstra Vilan.

GC-nät är utbyggt 
runt omkring 
Nordöstra Vilan, 
dock inte inom 
området 

Breda gator = höga 
hastigheter 

Långebrogatan 
utgör barriär till 
övriga områden 

Brist på gångytor 
för fotgängare 

Gaturummen är 
odefinierade 

Otrevliga 
utemiljöer, brist på 
offentliga rum och 
mötesplatser

Egenskaper som anses som mest väsentliga. 
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De brister som finns idag i området finns redovisade i tabellen ovan. Det är bristen 
på struktur och ineffektivt utnyttjande av mark som utgör de största svagheterna i 
området. Det är därför viktigt att dessa två åtgärdas för att området ska kunna upplevas 
som mer attraktivt. Brister som breda gator och otillgänglighet för fotgängare gör att 
området upplevs som otrevligt. Området har få utemiljöer och mötesplatser som lockar 
människor. Det finns mitt i området en grön yta, vilken inte utgör någon direkt kvalité 
utan istället fungerar som en parkeringszon eller endast en plats som passeras.  De 
utemiljöer som finns där de boende kan vistas är den egna innergården.    

De största hoten mot området är översvämningsrisker, vilket Kristianstads kommun 
är medveten om och arbetar med idag, bl.a. genom invallning och byggande av 
pumpstationer. Bebyggelsen på Vilan ska vallas in så att stadsdelen skyddas mot 
översvämningar. Om bebyggelse ska tillkomma på platser där inget skydd finns 
måste den få ett separat skydd eller konstrueras på ett sätt som klarar översvämningar 
(Stadsbyggnadskontoret, Kristianstads kommun, 2009, ss. 28-37) (Kristianstads 
kommuns hemsida, hämtad: 2010-09-15).   Grundläggningsförhållanden och 
föroreningar i marken ses också som ett hot mot att utveckla stadsdelen. Området 
behöver saneras om ny bebyggelse ska kunna uppföras, vilket är kostsamt.  

De styrkor som jag uppmärksammat i analysen är främst närheten till centrum och till 
naturområdet. Närheten till naturen och Helge å är särskilt en aspekt som inte upplevs 
i stadsdelen idag. Att förbättra kontakten mellan stadsdelen och naturen och vattnet är 
viktigt. Genom att exploatera stadsdelen i högre utsträckning uppnås många fördelar. 
Genom att marken används mer effektivt ges ett större underlag för service och handel. 
Om fler bostäder tillförs området kan den sociala tryggheten öka, eftersom människor 
kommer att vistas och röra sig genom området i högre utsträckning. 

MULTIKRITERIEANALYS (MCA)

Allmän beskrivning av analysmetoden

Multikriterieanalysen (MCA) är ett verktyg för att jämföra olika alternativ i en 
beslutsprocess. Många effekter kan inte mätas i pengar samtidigt som olika aktörer 
har olika, ibland motstridiga intressen och målsättningar. Analysmetoden används 
för att välja mellan olika alternativ i komplicerade situationer genom att ta hänsyn 
till samhällets ekonomiska och ekologiska kostnader och vinster. Analysmetoden 
använder inte ekonomiska aspekter utan fokuserar på rättvise-, ekologi- och 
omfördelningsaspekter. MCA kan göra beslutsprocessen mer lätthanterlig genom att 
redovisa alla ekonomiska, samhälleliga och ekologiska aspekter. Analysen används ofta i 
miljökonsekvensbeskrivningar (Messina et al, 2006, ss.32-34).

Effekterna av ett projekts olika alternativ, inklusive noll-alternativet (alltså effekten 
av ingen åtgärd), måste identifieras och sedan kvantifieras och kvalitetsbestämmas. Ju 
fler effekter som tas upp i analysen desto mer pålitlig blir den. Därmed kan eventuella 
negativa effekter hanteras i ett tidigt skede (Messina et al, 2006, ss.32-34).
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Byggnad

Kvartersmark

Grönyta, idrott, lek

Vatten

Planområdets
avgränsning
Delområde som 
ingår i multikriterie-
analys

N

När analysen görs är det stor hjälp om olika intressenter och aktörer involveras. Det 
är viktigt eftersom analysen då blir mindre subjektiv och därmed uppnås en bättre 
acceptans av analysens resultat. Genom ”brainstorming” görs en lista över effekter. 
Sedan värderas och viktas alternativen och effekterna, oftast genom siffror i en tabell 
(Messina et al, 2006, ss.32-34). 

Multikriterieanalysen för att bestämma alternativ för utvecklingen 
av ett delområde på Nordöstra Vilan  
Det område som har analyserats är delområdet i nordväst inom planområdets gräns. När 
jag skriver ”området” i texten i avsnittet nedan menar jag endast det delområdet som är 
inringat med heldragen röd linje på kartan nedan. 

Jag använder mig av multikriterieanalysen i mitt arbete för att bestämma hur 
utvecklingen i området där det finns riksintresse för naturvård, skydd enligt 
ramsarkonventionen, naturreservat och strandskydd kommer att se ut. Därmed svarar jag 
på min andra frågeställning om området ska utvecklas med bebyggelse eller bevaras som 
det är idag.

Jag använder mig av en förenklad version av analysmetoden MCA. Analysen kommer 
att baseras på de kunskaper jag har om området och på den kunskap jag har som student 
inom fysisk planering. Det finns inte utrymme för samråd med olika intressenter i detta 
examensarbete.

Det område som ingår i analysen är det röda helstreckade inringade området på kartan. 
Området är skyddat som ramsarområde, är riksintresse för naturvård, naturreservat och 
ligger inom strandskyddszonen. 
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För analysen har jag utöver noll-alternativet valt fyra möjliga alternativ för utveckling av 
området.

Alternativ 0 - Noll-alternativet, alltså ingen åtgärd görs. Området behålls som det är 
idag.

Alternativ 1 - Hård exploatering av hela området. Området exploateras helt utan hänsyn 
för de naturvärden som idag finns.

Alternativ 2 - Mellan exploatering av hela området. Området exploateras med 
bebyggelse varsamt t.ex. med bebyggelse på pålar. 

Alternativ 3 – Mjuk exploatering. Exploatering längs områdets kant.

Alternativ 4 – Utgrävning av området. Helge å breddas. 

Analysen anger i vilken grad effekterna påverkar alternativen. Det finns olika typer 
av effekter som tas med i tabellen. Effekterna analyserar platsens befintliga värden. 
Vissa av dessa är hämtade från rapporten ”Värdering av kustområden - Vägledning för 
samhällsekonomiska analyser” (Messina, 2006, ss.32-34). De effekter som analyseras 
här är nedanstående:

- Effekter på naturvärden

- Effekter på markvärdet

- Kontakt med naturen och våtmarksområdet på Härlövs ängar

- Skapande av en sammanhållen stad

- Effektivt utnyttjande av mark

- Effekter på friluftsliv och rekreation

- Investeringskostnader

- Underhållskostnader

Effekterna ovan är delvis generella som ”effekter på markvärdet” och 
”investeringskostnader” men även mer specifika som ”kontakt med naturen” och 
”våtmarksområdet på Härlövs ängar”. Det är viktigt att ta med de generella effekterna 
för att kunna jämföra denna analys med andra multikriterieanalyser. Det är också viktigt 
att se platsens specifika egenskaper för att kunna applicera och använda analysmetoden 
på just mitt område. I övrigt anser jag att dessa effekter har väsentlig betydelse för 
hur området kommer att hanteras vid planeringen. Effekterna ovan har var och en stor 
betydelse för val av alternativ.

I tabellen listas effekterna, där de mest väsentliga eller mest värdefulla effekterna är 
högst upp i tabellen. Effekter på naturvärden listas som mest väsentlig och är därför 
högst upp i tabellen. Effekter på naturvärden väger tyngst när det avgörs vilket som är 
det rimligaste alternativet. Effekter på friluftsliv och rekreation, kontakt med naturen och 
Härlövs ängar, investeringskostnader och underhållskostnader är mindre viktiga effekter 
och är därför av mindre vikt när alternativ bestäms. 
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Förbättring

Oförändrat eller obetydlig påverkan

Försämring

Vikt Effekter Alternativ 
0

Alternativ 
1

Alternativ 
2

Alternativ 
3

Alternativ 
4

1 Effekter på 
naturvärden

2 Effekter på 
markvärdet

3 Kontakt med 
naturen och 
våtmarks-
området på 
Härlövs ängar

4 Skapande av 
en samman-
hållen stad

5 Effektivt ut-
nyttjande av 
mark

6 Effekter på 
friluftsliv och 
rekreation

7 Investerings-
kostnader

8 Underhålls-
kostnader

Effekttabell

Alternativ 0 -  Noll-alternativet i denna analys innebär ingen förändring. Effekterna är i 
stort sätt oförändrade eftersom ingen åtgärd vidtas. Alternativet ger ingen förbättring och 
ingen försämring. 

Alternativ 1 och 2 -  att gå hårt fram med exploatering respektive bebyggelse på pålar 
kan ge mycket negativa effekter på naturvärdena. Att bygga hus på pålar är ett sätt att 
minska påverkan på naturvärdena, men om hela området blir bebyggt med hus på pålar 
är det troligt att flora och fauna som lever i området idag försvinner. De naturvärden som 
finns på platsen försvinner när området exploateras som alternativ 1 eller 2, även om 
alternativ 2 inte går fram lika hårt som alternativ 1. Alternativen ger dessutom negativa 
effekter på rekreationsmöjligheter och ger stora investerings- och underhållskostnader.  
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Alternativen kan dock ge positiva effekter eftersom de hjälper till att skapa en 
sammanhållen stad. Om utformningen tillåter ger bebyggelsen en ökad kontakt med 
naturen och ett ökat markvärde. 

Alternativ 3 -  att bebygga området i kanten ger i stort sätt oförändrade effekter. Det ger 
inget väsentligt ökat markvärde på området men kan ge positiva effekter på friluftsliv 
eftersom det kan bli lättare att ta sig till området och därmed ge en ökad kontakt med 
naturen.

Alternativ 4 -  innebär att Helge å breddas. På detta sätt ökar den biologiska mångfalden 
och möjligheterna att få ett vattennära och naturnära boende (Kristianstads kommun, 
2009, s.117). Detta alternativ ger positiva effekter på naturvärdena och kontakten med 
den (samtal med Sven-Erik Magnusson), vilket väger tungt vid val av alternativ.  Vid 
Naturum har det redan skett en liknande utgrävning av en mindre sjö. På liknande sätt 
kan en utgrävning av detta område göras så att det bildas en vattenspegel och därmed en 
intressant möteszon mellan bebyggelse och våtmark. 

Vilket alternativ är att föredra?

Alternativ 1 och 2 innebär en mycket negativ situation för naturvärdena, men kan ge 
kvalitéer i form av ökat markvärde och en mer sammanhållen stad och kontakt med 
centrum. Detta är sociala värden som är viktiga vid planering. Alternativ 0, 3 och 4 ger 
stadsdelen en ökad kontakt med naturen. Genom att gå varsamt fram med bebyggelse 
eller genom att bygga i områdets kant skapas ett attraktivt avslut på bebyggelsen på 
Vilan. Stadsdelen får ökad kontakt med den omgivande naturen och Härlövs ängar 
vilket i sig ger positiva sociala effekter. Tanken med att utveckla stadsdelen är att få 
en bättre kontakt med naturen vilket alternativ 0, 3 och 4 ger medger. Alternativen 
lyfter stadsdelens attraktivitet och ger ökad tillgänglighet och uppmärksamhet för 
våtmarksområdet på Härlövs ängar. Utformningen av bebyggelsestrukturen och 
offentliga rum spelar då en central roll. 

Med tanke på riksintresset för naturvård, skyddet enligt ramsarkonventionen, 
strandskyddet och det utvidgade naturreservatet som finns i området, anser jag, att 
antingen alternativ 3 eller 4 är det mest intressanta att utveckla vidare. Enligt den 
fördjupade översiktsplanen för Kristianstad och enligt Sven-Erik Magnusson, som 
är koordinator för biosfärområdet, ger breddning av Helge å positiva effekter på den 
biologiska mångfalden. Genom att låta bebyggelse uppföras längs områdets kant 
bevaras de naturvärden som finns samtidigt som kontakten mellan stadsdelen och 
våtmarksområdet på Härlövs ängar ökar. Alternativen ökar attraktiviteten i stadsdelen 
samtidigt som de lyfter fram naturens och våtmarksområdets värde i staden. 

Vilket av de två alternativen som är det mest intressanta får avgöras när planförslaget tas 
fram. En blandning mellan de båda alternativen är även en möjlighet, eller att naturen på 
området får lämnas orörd. 
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DISKUSSION:  
Varför bevara naturområdet på Nordöstra Vilan?
I avsnittet ”Natur och skydd” diskuterar jag Vattenrikets, Härlövs ängars och Nordöstra 
Vilans natur och kulturvärden. Som framgår i avsnittet finns här stora naturvärden. 
Här finns flora och fauna som är sällsynt och som är upptagen på den nationella eller 
internationella rödlistan. Därför har området olika typer av skydd, i form av riksintresse, 
naturreservat etc. Området är även kulturhistoriskt intressant eftersom marken på 
Härlövs ängar har blivit brukad i flera hundra år. Naturvärdena är inte bara viktiga för 
den biologiska mångfalden utan även för oss människor. Att en stad ligger nära ett stort 
naturområde ger invånarna möjlighet att ta del av naturen utan att behöva resa för långt. 
Staden blir mer attraktiv när det finns ett stort naturområde i dess närhet. 

Som framgått i avsnittet ”Natur och bebyggelse” finns det många skäl förutom rent 
biologiska och ekologiska att bevara naturmarken på den del av Nordöstra Vilan som är 
av riksintresse, ramsarområde, naturreservat och ligger inom strandskyddszon.  De olika 
skydden visar att våtmarksområdet är känsligt för exploatering och är därmed är av stort 
bevarandeintresse för att skydda de biologiska värdena. Men naturen ger också positiva 
och nödvändiga inslag i staden. Det ger, som skrivits i kapitlet ”Natur och bebyggelse”, 
människorna i staden goda möjligheter till rekreation. Grönområden inverkar positivt på 
människors hälsa och välmående. Dessutom ger den staden en trivsam och vilsam del, 
vilket bidrar till den estetiska upplevelsen av staden. Att ha olika typer av grönområden 
är viktigt eftersom användningen av dem varierar. En liten stadsdelspark används inte 
på samma sätt som stadens park eller ett orört naturområde. I stadsdelsparken sitter 
människor ner för att vila eller titta på när barnen leker vid den lilla lekplatsen. I stadens 
park har kanske invånarna en picknick eller kastar frisbee. I den tillsynes orörda naturen 
leker de större barnen kurragömma eller bygger kojor medan de vuxna tar en längre 
söndagspromenad och njuter av naturen. Alla slags grönområden behövs eftersom 
de bidrar till olika aktiviteter och lockar olika typer av människor i olika åldrar (Clas 
Florgård, 1981, s. 9). Staden blir variationsrik genom att ha både anlagd grönyta och vild 
naturmark i och i dess närhet.

I analyskapitlet har jag dels gjort en SWOT-analys, dels en Multikriterieanalys där jag 
viktar och värderar olika alternativ till utveckling av delområdet på Nordöstra Vilan. 
I multikriterieanalysen kom jag fram till att området inte borde bebyggas. Naturen 
kommer då förstöras och möjligheten till att få en bättre kontakt med våtmarksområdet 
minskar. Att gräva ut området så att Helge å breddas gynnar floran och faunan, vilket 
är ett rimligt alternativ till utveckling av platsen.  Jag har därmed svarat på den andra 
av mina frågeställningar som är: Hur ska området med riksintresse för naturvård, skydd 
enligt ramsarkonventionen, naturreservat och strandskydd utvecklas inom planområdets 
avgränsning? Ska området utvecklas med bebyggelse eller bevaras som det är idag?
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Det finns alltså goda skäl till att bevara naturområdet, men för att få ett riktigt perspektiv 
bör nackdelar med att bevara naturområdet också redovisas. Först och främst ökar 
markpriset då området planläggs med byggrätter. Att bebygga området kan, beroende på 
utformning, ge en bättre mer sammanhållen kontakt med stadens centrum. Förtätning 
av centrumnära lägen ger positiva effekter på den offentliga servicen och kollektiva 
kommunikationer eftersom den då utnyttjas mer effektivt. Men om området bevaras 
kan det utvecklas till en intressant plats där mötet mellan våtmark och stad bidrar 
positivt till hela stadsdelens attraktivitet. I och med att stadsdelen förnyas kan mötet 
med våtmarksområdet bli mer spännande.  Attraktiva utemiljöer skapas inte bara för 
de boende men också för besökare och arbetande i området. De offentliga rummen 
är väsentliga för att en stadsdel ska upplevas positiv och för att människor ska välja 
att bosätta sig där. Valet att bevara naturmark är alltid en fråga om att väga för- och 
nackdelar mot varandra. I många fall passar det inte att bevara naturmark t.ex. om det 
är ett litet område som ligger illa till mellan vägar och bebyggelse. Floran och faunan 
kommer inte att klara sig om den inte ingår i ett större naturmarksområde (Florgård, 
1978, s. 24). 

Sammanfattning, Analys
Detta kapitel har redovisat de två analyser jag har valt att göra. Dels en 
SWOT-analys och dels en Multikriterieanalys. I SWOT-analysen har jag 
redovisat möjligheter och problem på Nordöstra Vilan och vilka som är 
viktigast att arbeta med vid ett nytt planförslag. Analysen visar på ett 
överskådligt sätt Nordöstra Vilans brister och kvalitéer. De huvudsakliga 
problemen med området är brist på struktur och ineffektivt utnyttjande 
av mark. Hot mot området är främst risk för översvämningar, som dock 
Kristianstads kommun försöker åtgärda genom invallningar. Närheten till 
våtmarksområdet och centrum gör att området är attraktivt att utveckla. 

I Multikriterieanalysen har jag analyserat olika alternativ för utveckling av 
en del av Nordöstra Vilan. Det analyserade området har ett antal skydd 
(se tidigare i kapitlet ”Natur och skydd”). I det som jag kallar 
effekttabellen har jag satt upp de olika alternativen och en rad effekter. I 
vilken grad effekterna påverkar alternativen redovisas i tabellen.  Utifrån 
tabellen har jag sedan diskuterat vilket alternativ som är mest rimligt att 
gå vidare med i ett planförslag. Därmed har jag i detta kapitel svarat på 
den andra av mina två frågeställningar.
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SAMMANFATTANDE DISKUSSION: 
HUR SKA NORDÖSTRA VILAN UTVECKLAS?
I de ovanstående kapitlen har jag beskrivit problem och möjligheter för att utveckla 
Nordöstra Vilan. I förslaget till utformning av Nordöstra Vilan kommer jag delvis visa 
på möjligheter till utvecklingen av en blandstad. Att utveckla området till en blandstad 
integrerar olika funktioner med varandra och ger ett varierat liv åt stadsdelen. Olika 
funktioner nära varandra innebär att olika typer av människor vistas i stadsdelen vid 
olika tillfällen på dygnet och av olika anledning.  Att bygga blandstad är vår tids sätt att 
bygga den långsiktligt hållbara staden särskilt när det gäller social hållbarhet. 

Det verksamhetsområde som finns på Nordöstra Vilan idag gör att människor endast 
rör sig i området dagtid och oftast i bil. Det finns inga aktiviteter som gör att människor 
dras till området kvällstid. Om det finns fler bostäder, restauranger etc. i området rör sig 
människor där även på kvällstid och på helger. 

Jag har nämnt att naturen utgör en stor resurs och tillgång för att få området attraktivt. 
Med våtmarksområdet, Härlövs ängar, och den framtida aktivitetsparken har Nordöstra 
Vilan goda möjligheter att förändras från ett slitet verksamhetsområde till ett område 
med kontor, bostäder och verksamheter. Att förtäta Nordöstra Vilan är ett sätt att få mer 
attraktiva miljöer och bostäder nära centrum. Det är därför viktigt att ta vara på den 
mark som redan är ianspråktagen. Det är även viktigt för staden att få bostäder i närhet 
till centrum och till naturen. Därför är Nordöstra Vilan ett idealiskt läge för bostäder, 
men även för handel, kontor och andra verksamheter. 

Verksamheterna är av den art att de enklast besöks med hjälp av bilen. Strukturen i 
området gör också att det är lätt att ta sig fram med bil. För gående och cyklister är 
förhållandena på Nordöstra Vilan bristfälliga. I en ny stadsdel bör dessa trafikslag ges 
större utrymme. 

Området utnyttjas inte fullt ut idag. Här finns många öppna ytor som endast används 
för uppställning av saker eller som större parkeringsplatser, vilka är otrevliga miljöer 
där ingen vill vistas. Detta sätt att använda mark i centrala lägen är inte det hållbaraste 
sättet. Helst ska städer enligt dagens ideal vara högt exploaterade men inte på bekostnad 
av offentliga ytor och grönområden. Det är därför viktigt att planera för offentliga rum i 
den nya stadsdelen.  Om det finns trevliga och genomtänkta platser i staden kommer de 
att användas i större utsträckning och av olika skäl. Väl planerade offentliga miljöer kan 
göra att människor stannar upp utan en egentlig anledning. Människor dras till sådana 
miljöer för att se och höra andra människor, för att träffa en vän eller bara sitta och 
titta på folk. På så sätt sker ett utbyte mellan människor. Det sker en social interaktion 
dem emellan vilket kan bidra till ett mer socialt hållbart samhälle. Om detta skriver 
Jan Gehl om, vilket jag har redovisat i kapitlet om offentliga rum och mötesplatser. 
Att skapa platser där bebyggelsen möter Helge å, våtmarksområdet och den framtida 
aktivitetsparken kan vara ett sätt att skapa offentliga rum för de som bor i den nya 
stadsdelen, men även för invånarna i hela Kristianstad. Om dessa miljöer är attraktivt 
planerade kommer det som Gehl skriver om att kunna ske. De offentliga platserna 
kan även medföra att hela Nordöstra Vilan upplevs som en stadsdel där staden möter 
naturen. Det kan bli något unikt för Kristianstad, kanske ett sätt att marknadsföra sig på. 
Bostäderna här kan locka med ett natur- och centrumnära läge. 
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Naturum har varit ett sätt att lyfta fram Vattenriket. En ny stadsdel på Nordöstra Vilan 
är ännu ett sätt att uppmärksamma våtmarksområdet. Övergången mellan staden och 
våtmarksområdet genom en aktivitetspark kan göra att den nya stadsdelens attraktivitet 
lyfts och att våtmarksområdet blir mer synligt. Det är därför viktigt att Nordöstra Vilans 
utbyggnad sker i samspel med aktivitetsparkens utbyggnad. Om inte aktivitetsparken 
blir iordningställd kommer varken aktivitetsparkens koncept och stadsdelens koncept att 
lyftas fram. 

I nästa kapitel visar jag resultatet av den information jag har tagit del av. Resultatet är ett 
planförslag på en ny stadsdel på Nordöstra Vilan. 
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5DELRESULTAT
KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET
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RESULTAT

Mitt resultat av ovanstående genomgångna kapitel är ett planförslag på hur Nordöstra 
Vilan kan utvecklas från ett verksamhetsområde till en ny stadsdel med blandade 
funktioner med huvudsakligen bostäder. Här visar jag hur den nya 
stadsdelen kommer att utformas med utgångspunkt från tidigare kapitel. Utifrån
diskussionen i kapitlet ”Teorier om stadsbyggnad och grönska” och vad resultatet av 
SWOT-analysen och multikriterieanalysen visade kommer jag i detta kapitel redovisa 
ett planförslag över en ny stadsdel på Nordöstra Vilan. I det här kapitlet ”knyter jag ihop 
säcken” och sammanställer därmed ett resultat. 

Tanken bakom förslaget
Med ovanstående kapitels diskussioner och resultat i bakhuvudet har jag satt upp ett 
antal riktlinjer för  hur Nordöstra Vilan bör utformas. Dessa genomsyrar hela plan-
förslaget och är dess utgångspunkt.

 •  Målet är en stadsdel vars identitet har ett tydligt budskap, 
nämligen en stad som möter naturen på ett integrerat sätt.

•	 Att	lyfta	fram	och	uppmärksamma	naturvärdena	i	och	norr	om		
stadsdelen.

•	 Platser	och	offentliga	rum	där	människor	kan	ta	del	av	naturen	och		
	 stadens	möte	med	den.	Dessa	platser	ska	lyfta	fram	

våtmarksom rådets naturvärden. 
•	 Utblickar	mot	våtmarksområdet,	Helge	å,	den	nya	aktivitetsparken		
	 och	mot	stadens	centrum	från	olika	platser	inne	i	stadsdelen.
•	 Uppmärksamma	den	föreslagna	aktivitetsparken.
•	 Ett	bostadsområde	med	olika	funktioner	invävda	i	strukturen

Med hjälp av dessa riktlinjer har jag utvecklat ett planförslag. I detta kapitel ska jag pre-
sentera mitt planförslag över området och även idéskisser för hur miljöer är tänkta. Plan-
förslaget visar inte i detalj hur individuella byggnader kommer att se ut. Planförslaget 
visar inte heller detaljer på hur de offentliga miljöerna kommer att se ut. Däremot visar 
förslaget hur staden möter våtmarksområdet och den nya aktivitetsparken. Förslaget 
visar en struktur för hur bebyggelsen och gator utformas. Det visar också i stora drag hur 
den nordöstra delen kan utvecklas till en möteszon mellan bebyggelse, våtmarksområdet 
och Helge å. Förslaget visar även målpunkter i stadsdelen som har till syfte att leda och 
uppmärksamma stadsdelens kontakt med naturen. 
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Exempel och inspiration på bebyggelse nära natur eller 
vatten.

Östra kvarnskogen, Sollentuna

Bebyggelsen i Östra Kvarnskogen vann träpriset 2008 (Hemsida Brunnberg och For-
shed, hämtad: 2010-12-03). Husen representerar stadsbyggnadsformen ”hus i park”, 
skriver tidningen Arkitektur. Genom att varsamt ”smyga in” husen bland träden har 
naturen kunnat bevaras. Terrängen sluttar kraftigt på många platser, där är husen av 
souterrängkaraktär. Vissa av dem skjuter ut fritt i luften och bärs upp av pelare (se bilder 
nedan) (Östra Kvarnskogen, Sollentuna, 2007, ss. 18-21).  Husen har träfasader i lärk 
eller är falusvarta.

Eftersom jag själv inte kommer att utforma husen och dess karaktär har jag tagit med ett 
antal exempel som ger en bild av hur de kan komma att se ut. Dessa exempel har även 
varit till hjälp när jag tagit fram en struktur för stadsdelen. 

Här nedan tar jag upp några projekt som jag anser vara goda exempel på bebyggelse som 
tillkommit nära vatten och natur. Exemplen kommer att fungera som en inspirationskälla 
till planförslaget. På Nordöstra Vilan är förutsättningarna något annorlunda än i de 
nedanstående exemplen, eftersom att bygga nära våtmark inte är särskilt vanligt.

Tv: Souterränghus 
som	skjuter	ut	fritt	
bland träden.

Th:	Husen	möter	
naturen med 
trädäck	direkt	på	
marken. 

Bildkällor:	Hemsida,	Brunnberg	&	Forshed	Arkitektkontor	
AB.	Hämtad:	2011-03-22.	Foto:	Åke	Eson	Lindman.
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Woodlands, Örkelljunga

Woodlands är ett bostadsområde utanför Örkelljunga med ett livsstilskoncept där golfen 
är en del av boendet. Husen är byggda och placerade med anpassning till det omgivande 
lätt kuperade landskapet. Här finns friligggande villor som är av naturmaterial och är
byggda på pelare för att skapa en svävande känsla i landskapet (Hemsida Woodlands, 
hämtad 2011-03-03). 

Friliggande villor bland träden. 

Situationsplan 
över Woodlands. 
Husens	 
placeringar	är	 
anpassade till 
landskapet, vilket 
skapar en  
organisk  
bebyggelse- 
struktur.

Bildkällor:	Woodlands	hemsida.	Hämtad	2011-03-03.		
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Bo01-området, Västra Hamnen, Malmö

Västra hamnen är Sveriges första ombyggnadsprojekt i ett gammalt hamnområde. 1999 
antogs detaljplanen för området. (Dalman, 2001, s. 22). Området är byggt 
enligt hållbarhetsprinciper och är självförsörjande på energi som är 
förnyelsebar, medan avfall källsorteras på den egna gården. Det finns gott om grönytor 
och dagvattnet hanteras lokalt. Bebyggelsestrukturen har utformats med anpassning till 
läget vid havet. Strukturen har sin utgångspunkt i kvartersstaden där rummen mellan 
husen skiljer mellan privata och offentliga rum. Fastighetsindelningen är småskalig, 
vilket ger ett varierat fasaduttryck mot gatan (Dalman, 2001, s. 37). 

Bo01-området är ett lyckat exempel på hur ett gammalt hamnområdet kan utvecklas till 
ett attraktivt bostadsområde med olika funktioner.  

Bebyggelse vid vattnet Radhus

Bebyggelse vid vattnet Innergård
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Områden och bostäder i Kristianstad

Kristianstad är en rutnätsstad. Det finns många fina kvarter som visar på traditionell 
kvartersstruktur. Kvarteren längs Österlånggatan i området Östermalm i Kristianstad är 
ett fint exempel på kvartersstad.  Gatorna här är 18 meter breda trädkantade och med 
parkering, medan husen har fyra våningar med indragen vindsvåning. Gaturrummet är 
därför intimt och i en mänsklig skala. 

I Kristianstad finns det även fina exempel på hus i park. Parkstaden i Kristianstad 
har lamellhus i fyra våningar. Husen har gröna ytor runtomkring som ger en lummig 
karaktär till stadsdelen. 

Längs Helge å i Kristianstad finns exempel på hur nya flerbostadshus har byggts längs 
vattnet. Husen har en modern arkitektur i nyfunktionalistisk stil och ligger fritt placerade 
längs Helge å. 

Kvartersstruktur längs Österlånggatan. Frilligande	lamellhus	i	Parkstaden.

Vy	mot	Kristianstad	centrum	med	de	nya	flerbostadshusen	ligger	
längs	Helge	å.
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Övergripande struktur
Själva huvudtanken i planförslaget är att få en bättre kontakt mellan våtmarksområdet 
och staden. Den nya stadsdelen på Nordöstra Vilan ska därför möta och integreras med 
våtmarksområdet. För att uppnå denna tanke har jag låtit strukturen närmast 
våtmarksområdet få en organisk form där siktlinjer skapas mellan bebyggelsen. 
Mellan huskropparna, våtmarksområdet och den framtida aktivitetsparken låter jag 
naturen komma in. Här är det tänkt att det ska finnas växtlighet som är densamma som 
den i våtmarksområdet och i aktivitetsparken. Därmed skapas en mjuk övergång mellan 
naturen och staden. Gränsen mellan de två blir då mer flytande. Den utgrävda zonen 
mellan Helge å, våtmarksområdet och bebyggelsen bidrar också till att göra mötet 
mellan natur och stad mjuk.  Denna zon ska också fungera som en annorlunda och 
spännande mötesplats där vattennivån varierar sommar- och vintertid. 

Längre in i stadsdelen blir strukturen mer kvartersliknande.  Detta för att skapa en 
stadsmässighet som kan knyta an till Kristianstads centrums struktur men även skapa en 
barriär mot trafikbullret längs Långebrogatan. På detta sätt förlängs staden västerut och 
hjälper till att knyta ihop bostadsområdet Charlottesborg med centrum. 

PLANFÖRSLAG
Nedan visas en övergripande situationsplan över mitt planförslag på Nordöstra Vilan. 
I följande avsnitt kommer jag gå igenom tankar och idéer med planförslaget. Vidare 
kommer ett antal delavsnitt om bebyggelsestruktur, stråk, kommunikationer etc. att tas 
upp.

Illustrationsplan över Nordöstra Vilan. 
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Vatten
Byggnad 
inom plan-
området
Byggnad 
utanför plan-
området
Utblickar

N

Utblickar
Utformningen av stadsdelen bygger till stor del på utblickar mot aktivitetsparken, 
våtmarksområdet med Naturum samt Tivoliparken och centrum. Detta för att skapa 
kontakt och integrera Nordöstra Vilan med omkringliggande områden. Utblickarna mot 
målpunkter runt Nordöstra Vilan är ett sätt att skapa Serial visions i staden. De flesta av 
utblickarna bygger på denna princip. Genom Serial visions upplevs våtmarksområdet, 
som kan liknas vid en Sacred site, inne i stadsdelen. Längs gatorna anas naturen där 
bebyggelsen slutar. Gatorna upplevs i sin tur genom olika typer av rum, slutna och 
mer stängda. Utblickar mot Naturum finns från korsningen Långebrogatan – Allégatan 
genom den västra delen av Nordöstra Vilan. Till skillnad från de andra utblickarna går 
det inte att röra sig längs denna. Naturen kan anas bortom bebyggelsen men den kan inte 
nås via denna axel. Istället går det att ta sig ut till naturen på andra sätt. Teoribegreppet 
Serial vision är inte så tydligt här, som i de övriga utblickarna, denna utblick eller axel 
skapar istället intressanta rum i stadsdelen. Utblickar mot den framtida aktivitetsparken 
skapas längs de nord – sydgående gatorna. Längs de öst – västgående gatorna skapas 
utblickar mot Helge å och det utgrävda området. Likaså blickar de nord-sydgående 
gatorna i den östra delen av området ut mot det utgrävda området och Härlövs ängar. 
Diagonalt går en axel som ger utblick mot Helge å, Tivoliparken och teatern. 

Karta 1. 
Kartan	visar	utblickar	från	plaster	på	Nordöstra	Vilan.

Framtida
aktivitetspark

Naturum
Tivoli-
parken

Härlövsängaleden

Allégatan

Långebrogatan



98 99

Vatten
Byggnad
inom plan-
området
Byggnad
utanför plan-
området
Mötespunkt
Mötesplats
mellan våt-
mark och 
stad

N

Utblickarna i stadsdelen mot omkringliggande områden är ett sätt att öka dess 
kontakt med våtmarksområdet och Kristianstads centrum. Genom utblickar mot 
omkringliggande områden upplevs landskapet runtom Nordöstra Vilan även inne i 
stadsdelen. Utblickarna ska även väcka nyfikenhet för vad som finns där bebyggelsen 
slutar. Det är även ett sätt att skapa en stegvis övergång mellan stad och natur, vilket 
skapar en attraktiv stadsdel men även lyfter fram våtmarksområdet och den framtida 
aktivitetsparken.

Mötesplatser
Mötesplatser i staden är, som jag diskuterat,i kapitlet om “Offentliga rum och 
mötesplatser”, viktigt för att skapa en attraktiv stad. Genomtänkta och noga planerade 
offentliga rum kan skapa social hållbarhet i staden. Nedan visas platser för möten på 
Nordöstra Vilan. Den streckade röda zonen vid Helge å och våtmarksområdet utgör 
stadsdelenshuvudsakliga mötesplats. Denna plats kan utformas som ett trädäck där det 
finns utplacerade bänkar och andra sittmöjligheter. Här ska mötet mellan Helge å, 
våtmarksområdet och den nya stadsdelen utgöra ett spännande och annorlunda inslag. 

Mötesplatser och offentliga rum finns även inom stadsdelen. I den mest centrala 
delen finns ett ”pausutrymme” med möjlighet att ana naturen på avstånd. Här kan det 
finnas bänkar och konstverk. I den södra delen av Nordöstra Vilan finns redan idag 
en mötesplats. Här finns pizzeria, bankomat och kiosker. Denna del av planområdet 
kommer i mitt förslag fortsätta att vara en punkt för möten. I närheten finns busshållplats 
och den huvudgata som jag föreslagit diagonalt i planområdet. 

Karta 2. 
Kartan visar mötesplaster på Nordöstra Vilan. 
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Vatten
Byggnad 
inom plan-
området
Byggnad 
utanför plan-
området
Målpunkt,
installation

Händelser, installationer
Att väcka nyfikenhet och skapa spännande mötesplatser är ett sätt att skapa en 
attraktiv stadsmiljö. Genom att placera ut installationer och konstverk väcks
nyfikenhet och rörelse i stadsdelen. Genomtänkta och noga utformade mötesplatser 
mellan husen medför attraktivitet i stadsdelen. I sådana miljöer vill stadens invånare 
vistas.

På nästa sida visas bilder om hur detta skulle kunna se ut. Bilderna är bland annat tagna 
från Wanås konstutställning och Kivik art center.  Där finns även bilder från 
Kristianstad.

Karta 3. 
Kartan	visar	händelser	och	installationer	på	Nordöstra	Vilan.	
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Wanås konstutställning

Konstverk	från	Kivik	art	center.
Bildkälla: Kivik Art Centre



102

Ovan: Parkstaden	och	
Östermalm i Kristianstad

Th:	Konstinstallation	utanför	
Kvarnen i Kristianstad. 
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N

Vatten
Byggnad 
utanför plan-
området
Befintlig 
byggnad
Ny byggnad

Bebyggelse

Struktur
Bebyggelsestrukturen är dels traditionell kvartersstruktur men också en mer organisk 
struktur med friliggande lamellhus. Längs Långebogatan har bebyggelsen ordnats enligt 
kvartersstadens principer med slutna eller halvslutna huskroppar som bildar privata eller 
halvprivata innergårdar. Kvarteren skapar en barriär mot trafikbullret längs 
Långebrogatan. Dessutom finns det befintliga bostadshus längs Långebrogatan som har 
formen av kvartersstad. Jag tyckte därför att det var lämpligt att fortsätta denna struktur 
längs Långebrogatan men även längre in i stadsdelen. 

Längs Allégatan/Härlövsängaleden bevaras den bebyggelse som finns idag. Nya 
byggnader föreslås dock vid korsningen Långebrogatan/Allégatan. Här finns idag ett 
större markområde som kan rymma ett antal huskroppar. 

Längs den norra kanten av Nordöstra Vilan, alltså den del som vetter ut mot den 
framtida aktivitetsparken och våtmarkområdet, föreslås bebyggelse i form av friliggande 
lamellhus. Bebyggelsen föreslås ha en högre höjd närmare våtmarksområdet och 
aktivitetsparken. I övrigt hålls bebyggelsehöjden mellan 3-5 våningar. Radhusen i 
området har dock en lägre höjd, två och en halv våning. 

Närmare det utgrävda området och Helge å får bebyggelsens placering en mer organisk 
form. Här föreslås ett kvarter med radhus för att få en variation av bebyggelse i 
stadsdelen. De privata eller halvprivata rummen skapas mellan lamellhusen medan 
radhusen har egna tomter. 

Karta 4. 
Kartan	visar	befintliga	och	nya	byggnader.	

Härlövsängaleden

Allégatan

Långebrogatan
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Funktion
Jag föreslår funktionsblandning i stadsdelen, så långt det är möjligt, med mer 
verksamheter längs den diagonala gatan och den nya gatan längs Långebrogatan.  En 
stad i Kristianstads storlek har oftast centrumhandel och externhandel. Shopping i övriga 
stadsdelar är oftast inte organiserad på samma sätt. Ibland finns det affärer, 
butiker eller mindre restauranger och pizzerior i ett stadsdelscentrum, men inte i samma 
utsträckning som i centrum eller i externa lägen. Därför blir byggnaderna på Nordöstra 
Vilan rimligtvis i första hand bostäder. Jag föreslår även en del kontorsbyggnader längs 
Långebrogatan.

Funktionsblandning gäller inom en och samma byggnad. Som jag föreslagit kan 
exempelvis verksamheter och kontor finnas på de två första våningarna och bostäder 
högre upp i byggnaderna. 

Vatten
Byggnad 
utanför plan-
området
Bostad
Verksamhet
Kontor
Kontor och 
bostäder
Verksamhet i 
bottenvåning

N

Karta 5. 
Kartan	visar	byggandernas	olika	funktioner.	

Härlövsängaleden

Allégatan

Långebrogatan
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Kommunikationer och stråk
Övergripande har vägstrukturen anpassats till dagens trafiknät men även till 
Långebrogatan och till våtmarksområdet. Många av gatorna på Nordöstra Vilan har helt 
eller delvis bevarat sin sträckning. Eftersom Nordöstra Vilan idag är ett 
verksamhetsområde är tomterna och kvarteren stora. P.g.a. detta är gatustrukturen inte 
så finmaskig som i de centrala delarna av staden, därför har en del gator tillkommit 
i förslaget. Detta för att minska kvarterens storlek men också för att få en bättre 
framkomlighet och rörelse i staden. 

Långebrogatan är en högt trafikerad gata, med 19 000 fordon per medeldygn. Gatan är 
en infartsled till Kristianstads centrum och därmed utformad för att kunna klara en stor 
trafikmängd. Det är därför svårt att anordna infarter till planområdet. Därför föreslår 
jag en delvis ny vägdragning mellan Långebrogatan och de kvarter som ligger längs 
Långebrogatan. Tanken är att det ska gå att köra bil, cykla och gå på samma yta. En 
gata föreslås med blandtrafik, med låg hastighet, medan den mesta biltrafiken kör på 
Långebrogatan.

Vatten
Byggnad inom 
planområdet
Byggnad 
utanför plan-
området
Genomfarts-
led
Lokalgata
Entréer

N

Entréer
De entréer som tidigare funnits till området har till största del behållits. De två västra 
infarterna till området finns kvar i förslaget. Den södra infarten längs Långebrogatan 
flyttas längre västerut. Entrén läggs istället närmare det bostadskvarter som redan finns 
idag. En ny entré föreslås även i den östra delen av Nordöstra Vilan, precis innan bron 
över Helge å. Därmed finns det fyra infarter till Nordöstra Vilan. 

Karta 6. 
Kartan	visar	gatunaät	och	entréer	till	Nordöstra	Vilan.	

Härlövsängaleden

Allégatan

Långebrogatan
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Byggnad 
inom plan-
området
Byggnad 
utanför plan-
området
Gångväg,
trottoar
GC-väg

GC-väg
GC-vägar finns idag längs Långebrogatan och Allégatan/Härlövsängaleden. Inne på 
Nordöstra Vilan finns det idag GC-väg längs Fäladsgatan markerat med vita streck längs 
kanten. Denna GC-väg behålls och delas av från trafiken samt förlängs längre österut. 
Fortfarande finns GC-väg över den gamla järnvägsbron. 

Gatorna på Nordöstra Vilan är utformade för blandtrafik. De är inte tänkta som högt 
trafikerade gator, utan det ska vara möjligt att cykla och gå längs gatorna. 

Karta 7. 
Kartan	visar	GC.vägnät	på	och	runt	Nordöstra	Vilan.	

Parkering
Planförslaget innebär att en del parkeringsplaster tas bort i området. Jag föreslår att 
parkering kan finnas längs gatan. Parkering i källargarage under byggnaderna är 
en annan möjlighet, som jag inte kommer att utreda vidare i detta examensarbete. 
Parkering kommer även tillkomma norr om planområdet när den nya aktivitetsparken 
iordningställs.

Härlövsängaleden

Allégatan

LångebrogatanFäladsgatan
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Vatten
Byggnad 
inom plan-
området
Byggnad 
utanför plan-
området
Genomfarts-
led
Lokalgata
Gång,
trottoar
GC-väg
Cirkulations-
plats
Entréer
Busshållplats

N

Cirkulationsplats
I korsningen Allégatan/Långebrogatan (se karta nedan) finns det idag förslag på att 
bygga en cirkulationsplats. Jag har i planförslag tagit hänsyn till detta. Dock är det 
ingen förutsättning för att övriga delar i planförslaget ska kunna fungera.  Eftersom 
Långebrogatan är en infartsled till Kristianstad är den högt trafikerad, i rusningstrafik 
kan det lätt uppstå köer här. Med en cirkulationsplats kan detta problem avhjälpas så att 
trafiken flyter på bättre. 

Karta 8. 
Kartan	visar	gatustruktur	och	
framtida	vägprojekt.	

Källa:	Tyréns	AB,	
Kristianstads kommun, 
2008,	s.	25	

Härlövsängaleden

Allégatan
Långebrogatan
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Sektioner och gaturum
Nedan visas sektioner över två typer av gaturum på Nordöstra Vilan. Alla nya gator 
är 18 meter breda. Sektion A-A visar Långebrogatan med den nya gatan mellan 
Långebrogatan och den nya bebyggelsen. Sektion C-C och D-D visar lokalgator inom 
planområdet. Den första med parkering längs båda sidor och den andra med cykelbana 
längs ena sidan. På denna och nästa sida finns även längre sektioner som visar stadsdelen 
mot söder och väster. 

Kartan visar var sektionerna är tagna.

Sektion	B-B,	vy	mot	väster.	

Sektion	A-A

E

B

B
C C

E

A

A

D
D
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Sektion	C-C

Sektion	E-E,	vy	mot	söder,	östra	delen.	

Sektion	E-E,	vy	mot	söder,	västra	delen.	

Sektion	D-D
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Vatten
Byggnad 
inom plan-
området
Byggnad 
utanför plan-
området
Innergård
Park,
Kyrkogård
Härlövs 
ängar, 
våtmarks-
landskap
Framtida
aktivitetspark
Möteszon
bebyggelse 
och våtmark
Träd
Stig

N

Grön- och blåstruktur
I kapitlet ”Natur och skydd” och i kapitlet ”Planförutsättningar” har jag skrivit om 
naturvärden och grönytevärden på Härlövs ängar. Det nya planförslaget på Nordöstra 
Vilan anpassas till våtmarksområdets förutsättningar. I planförslaget har jag tagit in de 
värden som finns i våtmarkområdet och gjort dem till en del av den nya stadsdelen. Den 
framtida aktivitetsparken har stor betydelse för att Nordöstra Vilan ska uppfattas som 
en attraktiv stadsdel med närhet till natur- och grönområden. Det är därför väsentligt att 
utbygganden av Nordöstra Vilan sker i samband med en utveckling av aktivitetsparken. 

Karta 9. 
Kartan	visar	grönstrukturen	i	och	runt	Nordöstra	Vilan.	
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Vattennivå
Vinter

Sommar

Utgrävt 
område

Vall

}2 m}1-1,5	m

Möteszon mellan bebyggelse och våtmark
I multikriterieanalysen visade jag på olika alternativ för utveckling av den östra delen av 
planområdet. I analysen kom jag fram till att en kombination av alternativ 3 och 4, alltså 
att bygga i områdets kant respektive att gräva ut området, var de mest rimliga 
alternativen. Jag har därmed föreslagit att gräva ut området så att vattnet från 
Helge å kommer in och blir en del av den nya stadsdelen. Vid Naturum har det redan 
gjorts en liknande utgrävning av en mindre sjö. Att gräva ut området skapar en intressant 
zon mellan bebyggelsen och våtmarksområdet. Det skapas en mjuk övergång mellan 
natur och stad och därmed en speciell mötesplats. 

Vattennivåerna kommer variera mellan sommar och vinter. Vintertid kommer området ha 
en högre vattennivå och därmed kommer vattnet vara mer synligt. Under 
sommarhalvåret kommer mer växtlighet vara synlig. Naturen skapar därmed själv 
variationer mellan vinter och sommar vilket ger platsen en speciell karaktär och höga 
naturvärden. Platsen vid denna utgrävda vattenspegel blir en del av Nordöstra Vilans 
identitet. Nordöstra Vilan får ett bättre möte och kontakt med naturen. 

Förslaget innebär att spängar och bryggor byggs i den utgrävda zonen. Kontakten till 
naturen ökar då ytterligare eftersom Kristianstadsborna kan röra sig mitt i 
våtmarkslandskapet. Evetuellt kan även en installation eller konstverk finnas i det 
utgrävda området. Denna ska kunna ses på långt håll men också kunna passeras längs en 
brygga eller spång genom området. 

Bilderna visar sjön runt Naturum. 
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Grönytor inne i stadsdelen
Inne i den nya stadsdelen föreslås ingen större offentlig grönyta. Eftersom Härlövs ängar 
ligger alldeles bredvid området finns det gott om grönyta där. Dock finns det mer privata 
eller halvprivata gröna ytor på varje innergård och mellan lamellhusen längs den norra 
och östra delen av området. Inom området har jag även föreslagit att varje gata ska ha 
trädrader. På detta sätt dras den gröna strukturen in i stadsdelen från Härlövs ängar. 
Detta skapar bättre kontakt med den natur som ligger norr om området. De gröna 
trädraderna inne i stadsdelen skapar också trevliga gaturum och gör att det blir en stegvis 
övergång mellan stad och land. 

Illustrationer över Nordöstra Vilan
Nedan följer illustrationer över Nordöstra Vilan. Illustrationerna visar övergripande hur 
olika miljöer kan se ut i den nya stadsdelen. Siffran på kartan visar var illustrationen är 
tagen.

1

2

3

4

Illustration1.
Bilden visar en mötesplats mellan husen. Bilden visar exempel på hur miljön 
kan	utformas	mellan	husen	med	ett	konstverk,	installation	i	bakgrunden.	



112 113

Illustration2.
Bilden visar 
mötesplats 
mellan 
våtmark 
och	den	na	
stadsdelen 
på Nordöstra 
Vilan. 

Illustration3.
Bilden visar 
gatumiljön 
kring den nya 
diagonala 
huvudgatan. 

Illustration 4.
Bilden visar 
gatumiljön vid 
radhus- 
kvarteret. I 
bakgrunden  
anas den 
aktivitets- 
parken
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Vy	över	Nordöstra	Vilan	tagen	från	väster.	I	förgrunden	finns	de	nya	
kontorsbygganderna, i bakgrunden anas den utgrävda zonen mellan våtmark 
och	stad.	

Vy	över	Nordöstra	Vilan	tagen	från	från	öster.	I	förgrunden	finns	de	nya	
bostadshusen i mötet med våtmarksområdet. 
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Vy	över	Nordöstra	Vilan.	Bilden	är	tagen	västerifrån.	I	förgrunden	anas	
funktioner	runt	Nordöstra	Vilan.	I	bakgrunden	syns	Kristianstads	centrum.	
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Nordöstra Vilan i siffror

Nedan följer siffror över hur mycket verksamheter, kontor och bostäder som 
planförslaget medger. 

Planområdets	totala	markareal	ca	200	000	m2	=	20	hektar

Bevarad	verksamhetsyta		 ca	5500	m2

Bevarad	kontorsyta	 	 ca	1300m2

Bevarad	bostadsyta	 	 ca	18	000m2 

Ny	verksamhetsyta	 	 ca	11	000	m2

Ny	kontorsyta		 	 	 ca	13	000	m2

Ny	bostadsyta	 	 	 ca	115	000	m2

Exploateringstal = Bruttoarea/Total markareal
Exploateringstalet	blir	i	detta	fall	157	000/138	000	≈	1,1

Totalt	medger	planförslaget	ungefär	1000	nya	lägenheter.	

Sammanfattning, Planförslag
Planförslaget	medger	främst	bostäder	men	också	verksamheter	och	
kontor. Bebyggelsestrukturen har ordnats delvis genom kvarterstadens 
form,	delvis	genom	frilliggande	lamellhus	enligt	en	organisk	form.	
Kvarteren	längs	Långebrogatan	är	slutna	eller	halvslutna	för	att	skapa	en	
skydd	mot	trafikbullret.	Längre	norrut	i	planområdet	har	bebyggelsen	
fått	en	mer	organisk	struktur.	Här	möter	staden	våtmarken.	Genom	
utblickar,	målpunkter	och	mötesplatser	skapas	en	attraktiv	socilat	
hållbar	stad	där	mötet	mellan	stad	och	våtmark	skapar	spännande	
platser	och	ger	stadsdelen	sin	identitet.	Palnförslaget	medger	ca	1000	
nya	lägenheter.	Exploateringtalet	för	området	blir	1,1.
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KONSEKVENSER AV FÖRSLAGET
När ett planförslag över ett område genomförs innebär det alltid konsekvenser. 
Konsekvenserna kan vara miljömässiga, sociala eller ekonomiska. Att förnya Nordöstra 
Vilan är ett sätt att förtäta staden inom dess befintliga gränser. Vissa aktörer kommer 
att drabbas negativt medan andra kommer att påverkas positivt av en förnyelse av 
stadsdelen. De positiva konsekvenserna för förslaget måste naturligtvis överstiga de 
negativa.

Idag finns det till största delen verksamheter på Nordöstra Vilan. Mitt planförslag 
innebär att de flesta lokaler som idag används för verksamheter kommer att rivas. Det 
innebär att dessa får flytta till andra platser i staden. Det finns även en risk att en del av 
dem försvinner helt. Mitt förslag anger en högre utnyttjandegrad, vilket ger ett effektivt 
utnyttjande av marken. Att förtäta staden inom dess ramar är vår tids sätt att bygga stad. 

Förslaget på Nordöstra Vilan innebär att stadsdelen får högre antal bostäder vilket kan 
påverka serviceunderlaget i och omkring den nya stadsdelen. Bussar, dagligvaruhandel, 
skola, vårdcentraler etc., kommer utnyttjas i högre utsträckning än i dagsläget. Detta är 
en positiv konsekvens som ger underlag för servicefunktioner att stanna kvar eller t.o.m. 
expandera.

Om förslaget blir verklighet kommer troligtvis trafikmängden att öka. Främst längs 
Långebrogatan och Allégatan/Härlövsängaleden. Eftersom fler människor kommer att 
vistas, bo och arbeta i området kommer fler människor röra sig i, till och från stadsdelen. 
Många av dem kommer att välja bilen som transportmedel, vilket ökar trafikmängden 
och därmed påverkar miljön lokalt och regionalt. Mer biltrafik ger mer utsläpp av 
koldioxid och ökar trafikbullret. Bullret kan ha negativ effekt på den nya stadsdelen 
men också på andra stadsdelar. För att skärma av trafikens buller från stadsdelen har 
jag i mitt planförslag organiserat bebyggelsestrukturen så att den fungerar som ett 
bullerskydd. Genom att placera husen enligt kvartersstrukturens form bildas en ”vägg 
av hus” mot Långebrogatan som därmed skyddar bebyggelsen bakom. Byggnadernas 
funktion föreslås längs Långebrogatan att vara kontor eller verksamheter på de första 
två våningsplanen. När ett mer detaljerat förslag tas fram kan det exempelvis föreslås 
använda material och konstruktion som minskar bullret inomhus. Genom den struktur 
som jag har föreslagit längs Långebrogatan kan en tyst sida skapas på andra sidan 
bygganden.

Mitt förslag har till stora delar handlat om att utreda frågan om hur en ny stadsdel 
kan skapa kontakt med våtmarksområdet. Genom att bl.a. integrera bebyggelsen med 
våtmarksområdet och att strukturera bebyggelsen i en organisk form skapas denna 
kontakt. Kontakten med våtmarksområdet befäster Nordöstra Vilans identitet och 
speciella karaktär, vilken är en stadsdel nära naturen och stadens centrum. Möteszonen 
mellan naturen och bebyggelsen på Nordöstra Vilan bidrar även till att skapa en speciell 
identitet, nämligen en stad som möter naturen på ett attraktivt och spännande sätt. 



118

Genom att bygga ut Nordöstra Vilan enligt mitt planförslag uppmärksammas 
våtmarksområdet mer. Förslaget innebär att det ges en stegvis och mjuk övergång mellan 
stad och land. Det blir en naturlig fortsättning av staden ut till Vilan och vidare ut till 
våtmarksområdet.

Att bebygga området ger även en förlängning av staden västerut mot Charlottesborg. 
Stadsmässigheten förlängs mot de västra delarna av staden. Långebrogatan ges en mer 
stadsmässig karaktär. 

Stadsdelens nya struktur gör att den upplevs mer enhetlig. Strukturen ger ett mer samlat 
intryck som ger en helhetsupplevelse av stadsdelen. 

Att bygga nytt och exploatera i större utsträckning innebär att marken på Nordöstra 
Vilan måste saneras. Detta innebär ofta stora kostnader, vilket i efterhand påverkar 
priset på bostäderna. I Kristianstad är det mycket vanligt att byggnaderna måste pålas 
för att inte sätta sig. Detta kan även vara fallet för Nordöstra Vilan, vilket även kan bli 
kostsamt.

Industrierna Kronfågel och Scan har påverkan på Nordöstra Vilan. Transporterna till och 
från slakterierna bidrar till en högre trafikmängd. Lukt och risk för utsläpp av gasol och 
ammoniak (se kapitlet Planförutsättningar, Industrier) kan utgöra ett orosmoment för de 
som kommer att bosätta sig i området. 

Parkering är en fråga som ofta medför diskussioner. Idag utnyttjar många bilister den 
gratisparkering som finns på Nordöstra Vilan. Jag föreslår att parkering ska finnas längs 
gatorna i området. Parkeringsgarage i källarplan under byggnader är även en möjlighet. 
Den framtida aktivitetsparken har i sitt förslag medgett parkeringsplatser. 

Genom att ge våtmarksområdet mer uppmärksamhet i den nya stadsdelen är det 
troligt att området kommer att utnyttjas mer. Det kan då skapa en påfrestning på 
naturvärdena. Dock finns det, för att minimera störningen, stigar som leder besökare till 
våtmarksområdet och Vattenriket.

Idag vallas Nordöstra Vilan in för att undvika att området översvämmas när vattnet är 
högt i Helge å. Om dessa vallar av någon anledning brister, genom t.ex. sabotage eller 
olycka, kan det innebära katastrofala lägen för bebyggelsen. 

Nordöstra Vilan är ett sätt att marknadsföra Vattenriket, vilket är positivt för staden och 
hela kommunen. Att förtäta och förnya Nordöstra Vilan kommer därför innebära stora 
fördelar inte bara för stadsdelen i sig själv utan även för hela Kristianstad. Nordöstra 
Vilan får även i mitt planförslag en tydligare identitet nämligen i en stadsdel som möter 
naturen.
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Positiva konsekvenser Negativa konsekvenser

Skapa en bättre kontakt mellan staden och 
våtmarkområdet.

Verksamheter som finns i området idag får 
flytta eller lägga ner sin verksamhet.

Högre utnyttjandegrad av marken. Mer trafik bidrar till negativ miljöpåverkan 
både lokalt och regionalt.

Fler bostäder bidrar till bättre serviceunder-
lag.

Kostsamt att marksanera vilket påverkar pri-
set på bostäder.

Förslaget innebär att centrum och Charlottes-
borg knyts ihop på ett stadsmässigt sätt.

Finns risk att byggnader måste pålas, vilket är 
kostsamt. 

Tydligare och mer genomtänkt bebyggels-
estruktur bidrar till enhetlighet. 

Påverkan av befintliga industrier genom trafik 
och lukt. 

Förslaget uppmärksammar våtmarksområdet. Gratisparkering försvinner på Nordöstra 
Vilan.  

Från Kristianstads centrum ut till våtmarkom-
rådet skapas en intressant rörelse genom 
staden. Detta ger en helhetsupplevelse och 
en stegvis övergång mellan stad och land. 

Om vallen av någon anledning brister innebär 
det katastrofläge för bebyggelsen på Nordös-
tra Vilan. 

Förslaget ger en tydligare identitet till stads-
delen, nämligen en stad som möter naturen 
på ett integrerat och attraktivt sätt. 

Nedan visas en översiktlig tabell över positiva och negativa konsekvenser av förslaget. 
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FORTSATTA STUDIER
Mitt examensarbete redogör för Nordöstra Vilan och dess omgivning. Jag har i mitt 
arbete bl.a. redovisat planförutsättningar och naturvärden på Nordöstra Vilan. I arbetet 
har jag även diskuterat stadsbyggnadsteorier, aktuella och historiska. Två analyser av 
området har även gjorts. Teorierna och analyserna har sedan hjälpt mig att komma fram 
till ett planförslag på Nordöstra Vilan. Planförslaget förklarar och visar hur strukturen 
med bebyggelse av olika funktion kan komma att se ut. Detaljstudier på byggnaders och 
de offentliga rummen utformning har inte gjort. I fortsatt planering av området är det 
därför viktigt att gå vidare med detaljstudier av miljöerna. I mitt examensarbete har jag 
visat på hur en mer organisk struktur kan möta våtmarksområdet. Bebyggelsen närmast 
den är mer av friliggande karaktär. Strukturen som jag har valt gör att gränsen mellan 
våtmark och stad är mer suddig. De två flätas in i varandra. Vid utformningen av varje 
enskild byggnad kan denna gräns suddas ut ytterligare. Utstickande volymer från husen, 
val av material etc. är även ett sätt att sudda ut gränsen mellan stad och våtmark. Vid 
fortsatt planering av området kan detta vara något att tänka på. 

Jag har i mitt examensarbete satt fokus på plasten, Nordöstra Vilan, och dess möte med 
våtmarksområdet. Hur mötet mellan de båda kan ske har jag diskuterat i teorikapitlet och 
resultatkapitlet. Dessa delar är viktiga i mitt examensarbete. Teoriavsnittet har lagt en 
grund för resultatkapitlet. Det som hade varit men som inte kan rymmas inom ramen för 
det här examensarbetet är att undersöka vidare hur en stad kan möta ett våtmarksområde. 
I litteraturen finns oftast exempel på hur bebyggelse möter skog eller vatten men inte 
våtmarksområde. Därför har det varit svårt att få fram exempel på hur möte mellan stad 
och våtmark kan se ut. 
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