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Garnisonen är ett av Hässleholms större omvandlingsområde som på sikt 
ska innehålla en blandad stadsbebyggelse. Garnisonen har stora värden 
med närhet till natur och stad, samt lokala kultur- och naturvärden som ger 
området en särskild identitet och attraktivitet. Det finns också utmaningar 
i form av pågående verksamheter i området, vilka behöver tas hänsyn till 
i omvandlingen. Därför kommer Garnisonen att omvandlas på mycket 
lång sikt och planprogrammet syftar till att ge riktlinjer för grönstruktur, 
bebyggelse, mobilitet m.m. som ska hålla ihop området under omvand-
lingstiden, samt skapa en flexibilitet för att anpassa omvandlingen utifrån 
utvecklingen av pågående verksamheter.

Garnisonen ska utvecklas utifrån områdets kvaliteter med trädgårdsstadens 
principer om småskalig stadsmässighet som övergripande idé med rikt-
linjer för områdets olika stadsbyggnadskomponenter. En tydlig, samman-
hängande och finmaskig gatustruktur ska uppnås med goda förutsätt-
ningar för alla trafikslag. En blandad bebyggelse möjliggörs med tydliga 
kvartersbildningar i form av främst småhus av olika slag med en tätare 
bebyggelse av flerbostadshus i områdets centrala delar och en möjlighet 
till alternativa bebyggelsekoncept i områdets utkanter. Möjlighet till plats-
bildningar för att samla lokal service kring ett huvudtorg, platsbildningar i 
grönstrukturen med olika funktioner, samt mindre platsbildningar i kvar-
tersstrukturen bidrar till tydliga mötesplatser. En större andel grönska som 
även blir rumsbildare i stadsmiljöns olika delar, samt en sammanhängande 
grönstruktur som baseras på områdets specifika förutsättningar bevarar 
områdets gröna karaktär. Vissa byggnader och platser som har kulturhis-
toriska värden, eller pågående verksamheter som inte är störande, kan på 
olika sätt integreras i den övergripande strukturen.

Omvandlingen av Garnisonen ska sammantaget bidra till en hållbar utveck-
ling, samt till att området upplevs som levande, tryggt och attraktivt med 
en helhetsmiljö som bidrar till hög livskvalitet.

Sammanfattning
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Inledning

UPPDRAG SAMRÅD GODKÄNNANDE

Varför planprogram?
Ett planprogram upprättas främst för att under-
lätta framtida detaljplanearbeten. Då Garnisons-
området är ett större område som ska omvandlas 
till en tydligare stadsdel med blandad bebyg-
gelse och fler bostäder, utgör planprogrammet 
ett underlag för flera framtida detaljplaner inom 
området. Planprogrammet ger en möjlighet för 
kommunen att lyfta viktiga frågor och möjliga 
lösningar och alternativ på ett tidigt stadium.

Planprogrammet ska sammanställa områdets 
förutsättningar, utgångspunkter och mål för att 
bredda beslutsunderlaget och skapa en funge-
rande helhet när det gäller bebyggelse, grönst-
ruktur, mobilitet m.m. Detta ska sedan arbetas 
vidare med och konkretiseras i flera framtida 
detaljplaneprocesser.

Syfte och mål
Eftersom omvandlingen av området har ett långt 
tidsperspektiv ska planprogrammet vara flexi-
belt och vägledande för områdets huvuddrag när 
det gäller användning av mark, ge riktlinjer för 
områdets olika komponenter såsom bebyggelse, 
grönstruktur, gator m.m. för en sammanhäng-
ande helhet. Detaljerad utformning, täthetsgrad, 
fördjupning av utredningar, exakta gatudrag-
ningar och gränser mellan allmän plats och kvar-
tersmark studeras vidare i respektive detaljplan 
för mer träffsäkra och platsspecifika avvägningar. 
Dokumentet ska fungera långsiktigt utifrån fram-
tida behov och pågående verksamheter.

Garnisonsområdet ska omvandlas till ett område 
med blandad stadsbebyggelse, där majoriteten 
består av bostäder, och utvecklas utifrån sina 

särskilda förutsättningar med topografi, natur, 
befintliga strukturer och kulturmiljö. Målet är 
att skapa en modern trädgårdsstadsmiljö med 
varierad och småskalig stadsmässighet med 
bebyggelse, mötesplatser, snabba och gena gång- 
och cykelkopplingar till Hässleholms stad och 
omkringliggande målpunkter. Området ska ha 
nära en anknytning till den befintliga grönstruk-
turen och närliggande naturen för att skapa ett 
attraktivt område med en unik naturnära identitet.

Trädgårdsstadens principer kombinerat med 
hänsyn till den befintliga grönstrukturen, naturen 
och kulturmiljön skapar goda förutsättningar för 
en hållbar stadsutveckling.  Principer och riktlinjer 
ska utformas och översättas till exempel på hur 
området kan utvecklas, vilket kan ge underlag till 
detaljplanebestämmelser, gestaltningsprogram, 
markanvisningar, avtal m.m. Detta säkerställer 
vissa genomgående stadsmiljökvaliteter för att 
skapa ett område med en hög gestaltningskvalitet, 
livskvalitet, trygghet och bidrar till att områdets 
identitet och attraktivitet stärks och sticker ut.

Planprocessen för planprogram
Processen för ett planprogram liknar till viss del 
detaljplaneprocessen, men har endast ett kommu-
nikationstillfälle. När ett förslag till program 
upprättats ska kommunen samråda med berörda 
intressenter såsom förvaltningar, myndigheter 
och boende. Därefter görs eventuella revideringar 
av förslaget, innan det godkänns av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, och 
antas därför inte eller vinner laga kraft och kan 
inte överklagas, utan är endast vägledande inför 
upprättande av bindande detaljplaner.
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Plandata
Garnisonsområdet omfattar i stora drag området 
som tidigare låg innanför staketet som omgärdade 
det militära området.

Planområdets lokalisering innebär att det finns en 
god tillgång till flera vandringsleder och motions-
slingor, värdefulla natur- och kulturområden 
såsom Finjasjön, Hovdala, Mölleröds kungsgård 
och borgruin, Hässleholmsgården m.m. Samtidigt 
finns en god koppling till Hässleholms stad via 
Garnisonsvägen och Hovdalavägen.

Planområdet ligger norr om Finjasjöns nordöstra 
strandlinje, ca tre kilometer sydväst om centrala 
Hässleholm, och är ca 100 hektar stort. 

Inom Garnisonen finns idag en blandad bebyg-
gelse i form av flerbostadshus, marklägenheter, 
förskolor, grundskola, kontor och verksamheter. 

Intill Garnisonen finns ett antal stadsdelar med 
småhus i form av Finjasjö Park, Sjörröd och 
Hassellunden. Stadsdelarna har följande antal 
bostäder:

Garnisonen: 163
Finjasjö Park: 107
Sjörröd: 262
Hassellunden: 126
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Nedan beskrivs områdets unika kvaliteter och värden, inte bara 
begränsade till planprogramområdet. Detta ska beskriva samman-
hanget och de värden som finns inom och intill området som bidrar 
till dess identitet och attraktivitet.

Värden

Attraktiv boendemiljö med närhet till sta-
den
Denna sydvästra del av Hässleholm upplevs som 
ett tryggt och attraktivt område för både boende 
och besökande, mycket tack vare närheten till 
Hässleholm stad och omkringliggande natur. I 
området finns god tillgång till service med både 
skolor och förskolor, god infrastrukturkoppling 
för bil och cykel, samt närhet till kollektivtrafik på 
både lokal och regional.

Närhet till skog, sjö och öppna landskap
I och kring Garnisonsområdet finns många goda 
naturkvalitéer som exempelvis närhet till Finja-
sjön och Hovdala med sina storslagna vyer och 
varierade landskap, skogsområden med vand-
ringsslingor och motionsspår. 

Stora delar av närområdet, inklusive planområdet, 
har klassats som riksintresse för friluftsliv vilket 
ytterligare betonar vikten av området och dess 
kvalitéer. Inom planområdet finns en omfattande 
grönstruktur som är en viktig utgångspunkt.

Historiska spår
Området kring Finjasjön utgör en av de tidigaste 
identifierade boplatserna i Sverige, vilket syns 
genom gjorda fynd kring sjön. Även Mölleröds 
Kungsgård och Hässleholmsgården är viktiga 
historiska målpunkter. Detta ger området kring 
Garnisonen ytterligare ett säreget identitetslager.

Mest relevant och påtagligt för Garnisonsom-
rådet är dess nutidshistoria som skapats genom 
den militära verksamheten som pågått i Hässle-
holm under nästan 100 år. Detta har resulterat i 
tydliga spår i form av den unika byggda miljön 
som innehar varierande kulturmiljövärden.



Planprogram för Garnisonen •   7

Visionen ska beskriva de övergripande målen som ska nås vid 
planprogrammets genomförande, vad områdets struktur kommer 
att leda till och vilka aspekter som kännetecknar Garnisonen som 
område att bo, vistas och verka i.

Vision

År 2050 är Garnisonsområdet en levande 
stadsdel och helt utbyggt med natur- och stads-
nära bostäder med god koppling till vardagens 
målpunkter, rekreationsområden och mötes-
platser. Antalet bostäder kan variera beroende på 
täthetsgrad och hur mycket av ytkrävande bebyg-
gelse som är kvar. Den tydliga strukturen och 
bebyggelsens utformning och placering gör att 
området upplevs som tryggt, sammanhängande 
och välkomnande. Bredden av olika boendetyper 
och upplåtelseformer underlättar möjligheten att 
bo kvar i området under olika livssituationer. 

Den befintliga strukturen har i stort sett bevarats 
och i området finns det även inslag av bebyggelse 
som representerar den militära epoken.  Ett antal 
byggnader är kvar och har integrerats med den 
nya bebyggelsen på ett omsorgsfullt sätt och har 
fått nya användningar som kan vara en tillgång 
för boende inom Garnisonen och Hässleholms 
kommun. 

Grönstrukturen bidrar starkt till områdets iden-
titet och gör det enkelt att förflytta sig till Finja-
sjön, Hässleholmsgårdens och Mölleröds natur-
område, samt att ekosystemtjänster bibehålls och 
utvecklas.

Hållbara stadsutvecklingsaspekter löper igenom 
varje del av utvecklingen av området och gör 
Garnisonen klimatanpassat, motståndskraftigt 
mot framtida störningar och bidrar till livskva-
litet genom stadsbyggnadskvaliteter och en god 
bebyggd och gestaltad närmiljö som uppmuntrar 
till hållbara transporter, utevistelse, möten, bidrar 
till ett hälsosamt liv och som även blir en tillgång 
för alla invånare och besökare.

Områdets kvaliteter tas till vara och förstärks, 
vilket gör området attraktivt att bosätta sig och 
verka i.
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Idag innehåller Garnisonen en viss variation av 
bostadsformer, med övervikt av flerbostadshus.  I 
framtiden kommer en större variation av bostäder 
vara möjligt, med allt från friliggande enbo-
stadshus, sammanbyggda småhus och flerbo-
stadshus. 

Pågående verksamheter kan finnas kvar under 
olika delar av omvandlingen, dels genom att ej 
omgivningspåverkande verksamheter möjliggör 
en viss omvandling i dess närhet eller att vissa 
byggnader kan få nya funktioner som kan bli en 
tillgång för området och bidrar till att det upplevs 
levande.

FLEXIBILITET I NYA STRUKTURER OCH I HÄNSYN TILL PÅGÅENDE VERKSAMHETER

ETAPPINDELNING

Strategier

De övergripande strategierna ska ligga till grund och som förhåll-
ningssätt för planprogrammets mer detaljerade förslag.

Garnisonen har en stor omvandlingspotential 
som kan ske under en lång tidsperiod och i flera 
olika scenarier, vilket kräver en process i flera steg. 

Med en tänkt etappindelning som börjar i områ-
dets norra del kan omvandlingen ske stegvis och 
med flexibilitet utifrån möjliga förändringar i fast-
ighetsgränser eller -ägande och hänsyn till pågå-
ende verksamheter.
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Garnisonen ska upplevas som sammankopplat 
som en enhet och inte bestå av enklaver. Detta 
kräver särskild omsorg i hur bebyggelsen orien-
teras och hur gatustrukturen bidrar till att hålla 
ihop området. Befintlig infrastruktur blir struk-
turbildande och håller samman området på ett 
övergripande plan. Detta innebär att stora delar av 
områdets strukturella karaktär och därmed även 
kulturmiljövärden bevaras och tas hänsyn till.

Kopplingen till Hässleholms stad och andra 
närliggande stadsdelar ska bevaras

SAMMANHÄNGANDE BEBYGGELSE- OCH INFRASTRUKTUR

GRÖNSTRUKTUR SOM KOPPLAR OMRÅDET TILL SIN OMGIVNING

Befintliga förutsättningar och kvaliteter som finns 
i områdets grönstruktur ska fungera strukturbil-
dande, såsom höjdbildningar, lågpunkter, avrin-
ningsstråk, träddungar m.m. Dessa ska bilda ett 
kontinuerligt grönt nätverk för rekreation, livsmil-
jöer och ekosystemtjänster.

Detta bidrar till områdets identitet, klimatan-
passning, folkhälsa m.m. samt ytterligare till att 
koppla området till omkringliggande värden 
såsom motionsslingor, vandringsleder, Finjasjön 
och Hässleholmsgården med intilliggande rekre-
ationsområde.
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Förslag

HUVUDPRINCIPER
Huvudprinciper och riktlinjer för omvandlingen ska fördjupa och konkretisera den övergripande 
strategin för att skapa ett flexibelt ramverk med vissa sammanhållande principer för Garnisonens 
utveckling. Målet är att ge området möjlighet att utformas på olika sätt beroende på vilka framtida 
trender som är aktuella inom bostadsbyggandet och eventuella ändringar i behov som kan uppstå 
under områdets långa utvecklingstid, då det är ett stort område med viss pågående verksamhet. 
Samtidigt ska områdets huvudidé hållas ihop genom vissa gemensamma riktlinjer som bidrar till 
att skapa livskvalitet, attraktivitet och trygghet. 

Utgångspunkten för områdets struktur och 
karaktär baseras på trädgårdsstadens principer. 
Avsikten är att förena de stadsmässiga kvalitéerna 
i den klassiska trädgårdsstaden med moderna 
bebyggelseuttryck och lösningar för mobilitet. 
Huvuddragen i en trädgårdsstad är en samman-
hållen, varierad och småskalig kvartersstruktur 
och bebyggelse med tydliga gränser mot omgiv-
ningen, små och stora mötesplatser, samt fokus 
på omsorgsfull gestaltning av bebyggelse och 
allmänna platser. Dessa principer stämmer överens 
med kommunens intentioner i den fördjupade 
översiktsplanen.

Med utgångspunkt i områdets kvaliteter och 
hänsynsområden i form av höjdskillnader, natur-
värdesområden, lågpunkter, avrinningsstråk och 
befintlig infrastruktur och kulturmiljö, är inten-
tionen att skapa en unik stadsdel genom att bevara 
och utveckla dessa strukturer och värden. Tillsam-
mans med estetiska egenskaper, såsom omsorgs-
fullt utformade byggnader och trivsamma 
gaturum, rekreationsstråk, torg och platser ges 
förutsättningar för detta.

Rumslighet och karaktär
• Småskalig kvartersstruktur med bebyggelseväggar 

som skapar slutna eller halvslutna och sammanhållna 
rum med fasader nära gatan. Tydlig gräns mellan 
allmänna och privata ytor.

• Tydlig rumslighet i alla skalor ska skapas av både 
bebyggelse och grönska. Exempelvis byggnader i 
gatufond skapar en tydligare rumskänsla.

• Det sammanhållna offentliga gaturummet blir 
en kontrast till de privata och/eller gemensamma 
avskilda trädgårdarna.

• Husen placeras med entréer mot gatan och har en 
förgårdsmark som avgränsas med häckar eller staket.

• I områdets ytterkanter och vid topografiska skill-
nader kan en mindre tät och mer porös struktur vara 
aktuellt, som möjliggör alternativa bostadskoncept 
som kan bjuda in naturen i bebyggelsen
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Stadsstruktur, mötesplatser och mobilitet
• Traditionellt finmaskigt och gatunät
• Genomgående och sammankopplade gator
• Gatuhierarki med en formell och strikt huvudgata 

samt mer krökta/vindlande och synligt underord-
nade lokalgator.

• Få utfarter mot huvudgator, enstaka in- och utfarter 
från gemensamma parkeringar.

• Småskaliga samlade parkeringsytor som integreras i 
kvartersstrukturen.

• Torg och platsbildningar sammankopplat med 
gatunät och korsningspunkter. Mindre platsbild-
ningar kan skapas vid korsningar mellan olika 
kvarter, vid busshållplatser, vara en gata som vidgar 
sig eller en mindre pocket-park

Bebyggelse och funktioner
• Mänsklig skala och viss variation i gestaltning
• Blandning av friliggande hus, parhus, radhus, 

kedjehus och flerbostadshus
• Måttlig täthet som gradvis minskar i takt med områ-

dets placering centralt eller perifert. Täthet och 
våningsantal ska generellt följa gatuhierarkin. 

• Kvarter med sammanbyggda småhus och flerbo-
stadshus får en tydlig och användbar innergård.

• I huvudsak två våningar med undantag för något 
högre bebyggelse i områdets mest centrala delar 
med exempelvis flerbostadshus. 

• Majoriteten bostadsbebyggelse
• Viss funktionsblandning kring centrala stråk och 

platsbildningar

Grönska
• Träd och grönska i gaturummet på både allmän plats 

och kvartersmark förstärker och skapar mindre och 
vackrare gaturum

• Markerar hierarkin med större och fler trädalléer 
längs huvudgator

• Trädgårdar till alla hus, enskilda eller gemensamma, 
med vistelsekvaliteter. Dessa ska vara väl avskilda 
utan insyn från gatan. 
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BYGGSTENAR 
Stråk, platser och bebyggelse utgör de huvudsakliga stadsbyggnadselement som tillsammans ska 
skapa en sammanhängande helhet. Detta är utgångspunkten i den övergripande planen som ska 
vägleda områdets huvudsakliga markanvändning och struktur.

Stråk - grönstruktur och mobilitet
Stråken i form av grönstruktur och gator är det samman-
hållande kittet som håller ihop området internt för att 
bebyggelsen inte ska upplevas som enskilda enklaver. 
De kopplar stadsdelen till sina omgivningar som Finja-
sjön, Hässleholmsgårdens rekreationsområde och Häss-
leholms stad. De bidrar till att befolka och aktivera 
stadsdelen och består av både trafik- och grönstråk. Till-
sammans med smitvägar i kvarteren bidrar strukturen 
till livet mellan husen.

Platser - naturpark, torg eller kvartersplats
Platserna är områdets primära mötesplatser där en rad 
funktioner kan samsas på en yta, exempelvis en mindre 
eller större naturpark som en plats med funktioner som 
kan integreras i naturstråken, ett centralt torg/platsbild-
ning eller en förskjutning i kvartersstrukturen som bildar 
en liten och intim plats i strategiska lägen i exempelvis 
korsningar mellan olika kvarter.

Bebyggelse
Bebyggelsen ska bestå av en blandning av olika bostads-
typer, upplåtelseformer och storlekar. Inom kvarteren 
kan olika typer av bostäder blandas med varierande 
gestaltning. Förskola ska lokaliseras intill områdets 
huvudstråk för en god tillgänglighet. I ytterkanten av 
området och där bebyggelsen ansluter till kuperad 
terräng kan en mer platsspecifik bebyggelse vara aktuell.



Planprogram för Garnisonen •   13

Helhet
Stråk, platser och bebyggelse skapar tillsammans den övergripande 
strukturen och är en relativt övergripande detaljnivån som planpro-
grammet kommer att behandla. I kommande kapitel kommer dess 
respektive egenskaper och flexibilitet att fördjupas.
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STRÅK - GRÖNSTRUKTUR 
Det övergripande målet för grönstrukturen är att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivi-
tet, klimatanpassning och biologisk mångfald. Områdets befintliga naturvärden, diken, höjd-
bildningar och lågpunkter kommer att utgöra grunden för den huvudsakliga grönstrukturen. 
Större sammankopplande stråk är viktigt att säkerställa för att tillgodose möjligheterna att 
knyta an området till omgivningen och erbjuda rekreation för både boende och förbipasse-
rande. I huvudsak ska befintlig natur behållas inom stråket. Även utformningen av mobili-
tetsstråk, platser och bebyggelsekvarter behöver tillhandahålla en viss grönstruktur för att 
försköna området, tydliggöra områdets gatuhierarki samt få en spridning av boendekvalite-
ter, ekosystemtjänster och habitat.

Huvudgrönstråk
Genom området skapas ett sammanhängande 
huvudstråk för grönblå infrastruktur som 
innehåller en palett av olika naturkaraktärer, 
platsbildningar och funktioner. Detta skapar 
livsmiljöer och spridningskorridorer för växter 
och djur, ger grundförutsättningar för att hantera 
skyfall och dagvatten från hårdgjorda ytor, samti-
digt som det knyter ihop hela stadsdelen och 
inbjuder till fysisk aktivitet och möten. Identifie-
rade sandiga områden och skyddsvärda träd ska 
vara en del av den övergripande grönstrukturen.

Huvudgrönstråket fungerar samlande för hela 
Garnisonsområdet och kopplar området med 
omgivande grönstruktur, rekreationsstråk och 
vandringsleder. Stigar i omgivande områden 
knyts ihop med grönstruktur, gator och gång-
vägar i planområdet och möjliggör ett flöde 
mellan olika naturområden inom och utanför 
planområdet. De många stigarna och grus-
vägarna ut från Garnisonen gör det enkelt att 
nå utanför planområdet till omkringliggande 
naturområde, slingor och leder mot Finjasjön, 
Hovdala, Hässleholmsgården m.m.

Övrig grönstruktur
Utöver det sammanhängande grönstråket så 
finns även mindre och större ytor med befint-
liga värdefulla skogsdungar som ska bevaras 
insprängd mellan bebyggelse och vid områ-
dets entré. Detta bidrar till att bevara områdets 
karaktär och skapa avbrott och fonder till bebyg-
gelsestrukturen.

Det är inte endast naturområden och allmänna 
grönstråk som utgör den viktiga grönstruk-
turen. Även kvarter, gator och platsbildningar 
behöver innehålla gröna inslag för att bidra till 
att förbättra stadsdelens kvaliteter och ekologiska 
prestanda. I takt med att klimatförändringar 
bidrar till högre temperaturer och att urbana 
miljöer är varmare än omkringliggande landskap, 
så ökar behovet av grönska i direkt anslutning till 
bostaden. Detta beskrivs under respektive del för 
mobilitet, platser och bebyggelse.

Riktlinjer för stråk och grönstruktur
• Huvudgrönstråket ska hållas samman-

hängande genom hela omvandlingstiden 
och ansluta till befintliga vandringsleder. 

• Stigar från och till respektive bebyg-
gelseområde intill grönstråket ska även 
finnas, där det är topografiskt möjligt och 
lämpligt, för att säkerställa god tillgäng-
ligheten till rekreationsområden. 

• Skötseln ska medföra att flera olika typer 
av biotoper kan bevaras och utvecklas. 
Skjutvallar och södersluttningar, som är 
särskilt viktiga för pollinerande insekter 
ska hållas öppna.

• I områdets lägsta punkter kan vatten-
kontakten förbättras genom att gläntor 
skapas, diken delvis breddas till större 
vattenspeglar som är permanenta eller 
tillfälliga vid tillflöde.

• Områdets höjdbildningar kan även till-
gängliggöras med stigar och sittplatser.
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Höjdbildningar Naturvärdesområden Övergripande grönstruktur

HuvudgrönstråkOmråden för hantering av 
dagvatten och skyfall

Lågpunkter

Lokala avvägningar
I samband med fortsatt planläggning av området 
behöver mer detaljerade avvägningar göras 
gällande gränser mellan kvartersmark och allmän 
plats för grönstruktur, då lokala förutsättningar 
spelar in på vilken typ av bebyggelse som är 
lämplig och hur stort intrång som är accepta-
belt. Men den övergripande strukturen ska vara 
vägledande och endast ett fåtal avsteg från denna 
bör göras.

Vattenområden kan tillgängliggörs med spångar, 
bryggor m.m. Det bidrar till att göra grönom-
rådet mer attraktivt och aktivera det ytterligare. 
Noggrann avvägning och hänsyn till befintlig 
vegetation behövs.
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STRÅK - MOBILITET
Det övergripande målet för stadsstrukturen och gatunätet är att skapa möjligheter och uppmuntra 
till hållbart resande, samtidigt som alla trafikslag ges lika möjligheter när det gäller framkomlighet, 
trafiksäkerhet och trygghet. 

Genom att skapa ett finmaskigt nät av sammankopplade gator och tydliga stråk uppmuntras gång- 
och cykeltrafik, en god koppling till kollektivtrafik skapas och en jämn fördelning av fordonstrafiken 
kan uppnås. Utformningen ska göra det ska vara enkelt, tryggt och bekvämt att välja att gå, cykla 
eller åka kollektivt till lokala målpunkter inom och intill Garnisonen och Hässleholm stad. Viktiga 
stråk och gator ska även utformas med en integrerad grönstruktur för att göra stadsrummet attrak-
tivt och behagligt att vistas i, då planteringar fungerar temperaturreglerande, bidrar till dagvatten-
fördröjning och andra ekosystemtjänster.

Stadsstruktur och gatunät
Gatunätet utgår i första hand från befintliga 
huvudgator och byggs vidare som ett finmaskigt 
nät med flera lokalgator som kopplas till huvudga-
torna. Detta ska bilda tydliga kvarter och huvud-
stråk, vilket är viktigt i områdets centrala delar. 
Detta gör det enkelt för trafikanter att orientera 
sig i gatuhierarkin, samtidigt som det uppmuntrar 
till gång- och cykelresande genom hög tillgäng-
lighet på grund av mindre kvartersstorlekar.

Det finns ett samband mellan avståndet mellan 
gatukorsningar och storleken på kvarteren. När 
kvarteren är småskaliga skapas en högre täthet i 
stadsväven. Detta är en förutsättning för att skapa 
ett levande område, då rörelsemönstret sprids ut 
när stads- och gatustrukturen är mer finmaskig 

och småskalig. Längre kvarter med större avstånd 
mellan korsningar kan behöva delas av med exem-
pelvis gång- och cykelvägar mellan kvarteren för 
en högre tillgänglighet.

Mobilitetsstrukturen i området delas upp i tre 
kategorier:
• Primärt huvudstråk
• Sekundära huvudstråk
• Lokalgator / Kvartersgator

Dessa varierar i form av funktion, karaktär och 
innehåll och dess utformning ska signalera var i 
gatuhierarkin stråken befinner sig. Lokala varia-
tioner och avvägningar kan behöva göras för att 
nå en god helhet och genomförandeekonomi.

Primärt huvudstråk
Områdets primära huvudstråk ska signalera en tydlig huvudgata, binda ihop hela Garnisonen och ha hög 
framkomlighet. Kollektivtrafikstråk kan koncentreras här, beroende på var framtida busslinjer kommer att 
dras. Utformningen ska bidra till att markera områdets viktigaste stråk och ska ses som Garnisonens artär. 
Genom trädplanteringar, platsbildningar, omsorgsfullt gestaltad bebyggelse samt gång- och cykelstråk ska 
detta bilda huvudartären.
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Planprogram för Garnisonen •   17

Funktion: 
• Områdets primära mobilitetsstråk som 

kopplar stadsdelen med resten av staden

Karaktär: 
• Överordnad karaktär i gatuhierarkin med 

högt gestaltningsvärde, tätare bebyggelse 
samt en större andel gröna inslag. 

• Gaturummen ska utformas med fokus på 
trygghet och oskyddade trafikanter. 

• Tätare bebyggelse med minst 2 våningar, 
med 3-3,5 våningar i områdets mest 
centrala delar, för att harmonisera med 
gatans utformning och skala.

Innehåll: 
• Vegetation i form av dubbla rader med 

medelstora gatuträd av varierade arter. 
• Låga planteringar kan med fördel 

placeras under träden för att skapa vari-
ation, fördröjning och olika habitat inom 
gatumiljön. Planteringarna ska inte vara 
för höga intill korsningar för att riskera 
skymd sikt och därmed påverka trafiksä-
kerheten. 

• Dubbel separat cykelbana som försörjer 
hela Garnisonsområdet. Cykelbanor på 
båda sidor om gatan förbättrar trafik-
säkerheten och tryggheten genom att 
oskyddade trafikanter inte behöver korsa 
gatan. 

• Mellan träd kan cykelställ och sittplatser 
införas. Viss gatuparkering kan möjlig-
göras vid behov och vid målpunkter.

• Belysning för både körbanor, cykel-
banor och trottoarer

• Bevarande av stenlagda gator för att 
säkerställa kulturmiljövärden

• Max 40 km/h

Lokala avvägningar
Anpassning av bredd och innehåll kan behöva 
göras lokalt där det finns begränsad yta för kvar-
tersmark och bebyggelse intill gatan. Exempelvis 
vid områdets entré där möjlig kvartersmarken är 
relativt grund och där det finns befintlig vegeta-
tion i närheten av gatan.



Sekundär huvudgata
De sekundära huvudgatorna fungerar försörjande, trafikfördelande och kopplande för Garnisonens olika 
kvarter och behöver därför innehålla en tydlig uppdelning mellan olika trafikslag för att möjliggöra rörelse 
mellan de enskilda kvarteren och koppla dessa till områdets primära huvudstråk. Utformningen och gestalt-
ningen kan ges en något underordnad karaktär jämfört med det primära huvudstråket.

Funktion:
• Kopplar området till det primära mobili-

tetsstråket. 
• Stråken har främst en viktig funktion 

internt inom omvandlingsområdet och 
ska bidra till att enklare nå huvudstråket 
och målpunkter.

Karaktär:
• Enklare gestaltning med gröna inslag. 

Träd som kantar gatorna höjer gestalt-
ningen och rumsbildandet.

• Gaturummen ska utformas med fokus på 
trygghet och oskyddade trafikanter.

• Bebyggelseskalan kan variera mellan 
1,5-3 våningar för att harmonisera med 
gatans utformning och karaktär.

Innehåll: 
• Planteringar av mindre träd på ena sidan 

av vägen
• Separat gång- och cykelbana på minst en 

sida
• Grundare förgårdsmark
• Max 40 km/h

Lokala avvägningar
Generellt ska de enskilda stråken ha en samman-
hängande utformning. Beroende på hur mycket 
bebyggelse som planeras i anslutning till de sekun-
dära stråken och hur mycket omkringliggande 
befintlig grönstruktur som bevaras intill så kan 
det vara aktuellt att inte anlägga trädplanteringar. 
Längs med stråket som rör nuvarande Garnisons-
vägen ska det finnas trädplanteringar hela vägen.

Körbana Gång- 
och cykel-

bana

GångbanaFörgårds-
mark

Plantering

Förgårds-
mark

Plantering
Cykel-

parkering

Trädallé
Plantering

Cykel- 
parkering
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Lokalgata / Kvartersgata
De gator som försörjer varje kvarter ska hållas småskaliga med ett mindre gatumått för att minska trafikens 
hastighet och göra gatorna tillgängliga och säkra för alla åldersgrupper och trafikslag. Alla trafikslag kan vistas 
på samma gatuyta där gående och cyklister får företräde, vilket skapar en lugn trafikmiljö.

Funktion:
• Försörjer de enskilda byggnaderna
• Ska ge möjlighet för alla trafikslag att 

samsas om utrymmet

Karaktär:
• Enklare gestaltning
• Intimare karaktär för att skapa goda 

förutsättningar för blandtrafik och en 
trygg och trafiksäker gatumiljö

• Gaturummen ska utformas med fokus på 
trygghet och oskyddade trafikanter.

• Bebyggelseskalan kan variera mellan 1-2 
våningar för att harmonisera med gatans 
utformning och skala.

Innehåll: 
• Plantering kan ske, exempelvis om det 

finns en intern hierarki i lokalgatorna
• Sammanhållet golv för alla trafikanter 

eller separation av körfält och trottoarer
• Djupare förgårdsmark till bebyggelse kan 

uppföras
• Max 30 km/h eller gångfart

Lokala avvägningar
Om lokalgatornas masktäthet glesas ut så ska 
ytterligare gång- och cykelkopplingar uppföras 
genom kvarteren för att öka tillgängligheten. Kan 
innehålla olika markbeläggningar, såsom gatsten, 
för att markera stråkens hierarki och uppmuntra 
till vistelse / aktivitet genom att signalera en delad 
yta mellan biltrafik, gång- och cykel samt tillåta att 
barn kan aktivera gatan. Möjligt att göra till gång-
fartsgata.

KörbanaGångbanaFörgårds-
mark

Plantering

Förgårds-
mark

Plantering
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?

?

?

Stråket följer nuvarande huvudgata, 
men i norra delen av Garnisonen 
möjliggörs en annan sträckning för att 
möjliggöra bebyggelse på båda sidor 
av huvudstråket. Avvägning om exakt 
dragning ska göras vid detaljplanering.
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Primärt huvudstråk

Sekundära huvudstråk

Cykelbanor

Befintliga cykelbanor

Rekreationsgångväg

Eventuellt utveckling av gång- och cykelbanor
- Ny anlagd och belyst gång- och cykelväg mot Sjörröd 
om framtida kollektivtrafik endast trafikerar Garni-
sonen.
- Koppling österut till befintliga grusvägar för en 
genare rekreativ gång- och cykelväg mot Hässleholm. 
Eventuellt anläggande av en ny gång- och cykelväg kan 
utredas under senare skeden av omvandlingen.

Eventuellt omdragning av motionsslinga
- Behöver studeras i detalj i samband med att omkring-
liggande område omvandlas.

Schematiska / möjliga nya huvudstråk och lokalgator. 
Anpassas efter respektive detaljerad planering i fram-
tida etapper samt med hänsyn till ny bebyggelse, pågå-
ende verksamhet,  eventuellt bevarande av byggnader 
och topografiska förutsättningar.

?

?



Gång- och cykeltrafik
Ett välutvecklat och sammanhållet gång- och 
cykelnät ska upprättas för att skapa goda förut-
sättningar att röra sig inom, samt från och till, 
Garnisonsområdet. Cykelnätet ska främst loka-
liseras längs med primära och sekundära huvud-
stråk som skapar en gen och effektiv fördelning 
av cykelnätet.

Mindre och tydliga kvartersstorlekar skapar 
gena och täta gångstråk och inbjuder till prome-
nader genom att förbinda enskilda byggnaders 
entréer med det övergripande nätet och viktiga 
målpunkter. Även ett kompletterande nät med 
gångar, smitvägar och genvägar inom kvarteren 
kan behöva studeras, om större kvarter upprättas, 
vilket skapar mervärden och variation i ett område 
och stimulerar till fysisk aktivitet.

Genom att koppla Garnisonen till den övergri-
pande cykelinfrastrukturen kan Hässleholm C nås 
på ca 13 minuter, närmsta livsmedelsbutik nås på 
ca 11 minuter, idrottsområdet Österås nås på ca 
16 minuter, Björkviken badstrand nås på ca 13 
minuter. Sammantaget finns det goda möjligheter 
att nå viktiga målpunkter både inom och utanför 
Garnisonen på cykel inom rimlig tidsåtgång.

Väl utformade, tilltagna och säkra cykelparke-
ringar i nära anslutning till entréer ska finnas på 
allmän plats eller på förgårdsmark vid flerbo-
stadshus och målpunkter. Det ska vara möjligt att 
cykla hela vägen fram till målpunkter i form av 
exempelvis skolor, förskolor, kontor, platsbild-
ningar och all cykelparkering bör vara närmre 
målet än bilparkeringen för att göra cykling till det 
enklare valet. För att underlätta service går det att 
placera ut cykelpumpar på strategiska platser.

Mobilitetslösningar kan vara lådcykelpool till fler-
bostadshus. Det är viktigt att planera plats för 
flera olika typer av cyklar inom kvartersmark och 
allmän plats.

Biltrafik
Biltrafiken kan ske på alla typer av stråk och har 
därmed en hög framkomlighet. Hastighetsgränser 
och utformningen av gator och korsningar dämpar 
trafikflödet, minskar buller och ökar trafiksäker-
heten.

Skolområde
Gång- och cykeltrafiken är relativt väl kopplat 
till befintligt skolområde genom gång- och 
cykelbanor längs med Kanslihusvägen. I takt 
med omvandling av Garnisonen så behövs även 
nord-sydliga kopplingar anläggas längs med 
exempelvis Plutonvägen och Kasernvägen. Detta 
för att skapa trygga och säkra skolvägar och ge 
skolbarn goda förutsättningar att ta sig själva till 
och från skolområdet.

Utmed Kasernvägen, öster om befintlig grund-
skola, behöver trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
genomföras för att skapa en trygg och säker trafik-
miljö vid skolområdet. Några exempel kan vara att 
skapa en tydlig på- och avstigningszon, separerad 
gång- och cykelväg som kopplas till områdets 
övergripande gång- och cykelnätverk, avstängning 
för genomfartstrafik undantaget leveranser m.m. 
Detta behöver studeras närmare i samband med 
områdets utveckling för att säkerställa en trygg 
och trafiksäker skolmiljö.
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Kollektivtrafik
Ny bebyggelse planeras längs med ett befintligt kollektivtrafikstråk som förbinder området med Hässle-
holm. Det är möjligt att anpassa dragningen utifrån var den skapar mest nytta och i vilken ordning området 
utvecklas och ger störst resandeunderlag. Beroende på var busslinjen dras så kan tillgängligheten till kollek-
tivtrafik påverkas i olika grad för Garnisonen, Finjasjö Park och Sjörröd, men generellt brukar anges att 
ett acceptabelt avstånd är 500 meter till stadsbuss (Region Skåne 2014, s.18). Frågan om kollektivtrafiken i 
området behöver utredas i dialog med Skånetrafiken i samband med fortsatt planering av området.

Möjligt alternativ 1
Ny dragning centralt genom Garnisonsområdet. 
Busslinjen kan få en rakare dragning, eller även 
täcka de södra delarna av Garnisonen där nuva-
rande linje går. Detta skapar god tillgänglighet för 
Garnisonsområdet, men tappar täckningsgrad för 
Finjasjö Park och Sjörröd.

Möjligt alternativ 2
Ny linje med koppling från Sjörröd till Garni-
sonen genom ombyggnad av befintlig gång- och 
cykelväg. Detta kan täcka stora delar av båda stads-
delar, men genomförbarheten är mindre säker 
då det kräver utredning kring om det är lämpligt 
genom ändring av eller ny detaljplan. 

Möjligt alternativ 3
Ny dragning inom Garnisonen. Fortsatt slinga 
som nuvarande dragning eller sluthållplats där 
bussar har möjlighet att vända vid Sjörrödsron-
dellen. Detta täcker både Garnisonen, Finjasjö 
Park och Sjörröd, men skapar långa restider för 
någon av stadsdelarna beroende på om det är 
slinga eller linje.

Bilderna visar alternativa busslinjedragningar. Cirklarna repre-
senterar en radie på 250 meter.
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Parkering
Boendeparkering i området, för både bil och cykel, löses på kvartersmark och får en placering och 
gestaltning som bidrar till att den upplevs som en naturlig och integrerad del av området. Synen på 
parkering förändras kontinuerligt men parkeringsbehovet kommer sannolikt att kvarstå på grund 
av områdets geografiska läge. Olika scenarier för parkering bör ändå lyftas tidigt i planprocessen 
för att kunna identifiera och ta höjd för olika alternativa lösningar då utvecklingstiden för området 
är lång. 

Eventuell gatuparkering ska ske med kantstens-
parkering mellan alléträd eller annan gatuplan-
tering samt på grusade eller stensatta platsbild-
ningar.

Nuvarande utveckling i parkeringsfrågan tenderar 
att röra sig från ineffektiv markparkering och eget 
ägande, till exempelvis parkeringsköp i gemen-
samma parkeringsanläggningar med mobili-
tetsköp i särskilda mobilitetshus/hubbar eller en 
ökad delningsekonomi med bil- och cykelpoolar. 
Detta kan eventuellt vara mer aktuellt i områden 
med högre täthet, exempelvis kvarter innehållande 
större delen flerbostadshus, varför det kan vara 
relevant att ta höjd för i Garnisonsområdets mer 
centrala och tätare kvarter då området kommer att 
utvecklas under lång tid. Detta bidrar till att en 
högre exploateringsgrad kan tillämpas, samtidigt 
som större ytor frigörs för grönska och möten 
inom bostadskvarteret, vilket i sin tur skapar en 
attraktiv boendemiljö och ökad livskvalitet. Ett 
visst avsteg från trädgårdsstadens mindre skala 
kan då bli konsekvensen, men de kvaliteter och 
nyttor som skapas via delning av mobilitet över-
väger förlusten av den mindre skalan, exempelvis 
en övergång från 3,5 till 4,5 våningar och med mer 
slutna kvarter. En avvägning av konsekvenserna 
som detta ger för helheten behöver ske om frågan 
är aktuell under framtagandet av detaljplaner.

Andra mobilitetslösningar kan också utvecklas 
under områdets omvandlingsperiod, vilket också 
kan innebära andra typer av strukturer. Exem-
pelvis att delar av bostadens mark- eller källarplan 
innehåller parkering för cyklar eller mindre fordon 
för delning. En öppenhet för framtida lösningar 
bör finnas som samtidigt anpassas till områdets 
utformning gällande stråk och bebyggelsekvarte-
rens karaktär och storlek.

Bilparkering
Huvudutgångspunkten är att parkeringsbehovet 
består för respektive bostad och behöver hanteras 
och gestaltas så att den blir integrerad och väl 
gestaltad i stadsmiljön, samt inte förhindra möjlig-
heterna att skapa användbara gemensamma ytor, 
exempelvis gröna innergårdar. Gemensamma 
parkeringsytor på mark placeras därför integre-
rade i kvarteren mellan gavlar och byggnader, 
men inte i kvartershörn eller längs hela fastighets-
gränser mot gata. Gemensamma markparkeringar 
ska hållas småskaliga och vara värdeskapande för 
omgivningen, genom häck- och trädplanteringar 
samt exempelvis grusbeläggning för att ge ett 
mjukare och trädgårdsliknande intryck och samti-
digt utgöra en del av kvarterens och gemensamma 
gårdars gröna kvaliteter. Grusytor bidrar även 
med infiltration av dagvatten och minskar ytav-
rinningen. Parkering kan också ske på ytor mellan 
flera bostadskvarter, som utgörs av gemensam 
kvartersmark om det behövs för att frigöra 
grönyta inom de enskilda kvarteren.

Parkering vid sammanbyggda småhusområden 
och vid de mindre kvartersgatorna ska i första 
hand ske i gemensamma parkeringar. Om parke-
ring på respektive fastighet är aktuellt ska det 
endast finnas mot lokalgator / kvartersgator och 
utformas så att bebyggelsen är huvudingrediensen 
i rumsbildningen av stadsrummet. Detta innebär 
att parkering på förgårdsmark bör hållas till max 
en synlig personbil för att gatubilden inte ska 
domineras av uppställda bilar och för att förgård-
smarken ska innehålla grönytor och avgränsande 
häckar, murar eller staket. Parkering kan även ske i 
bottenvåning, garage eller carport mellan enskilda 
bostadshus. Att bilen får en underordnad roll sett 
från allmän plats säkerställer trädgårdsstadens 
principer om ett omsorgsfullt gestaltat gaturum.
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Cykelparkering
Längs gator och på torg/platsbildningar ska cykel-
parkeringar finnas så att det finns goda möjlig-
heter att besöka området via cykel. Cykelparkering 
ska finnas vid entréer till lokaler, förskolor, skolor, 
busshållplatser, lokala parker och mötesplatser. 
Privat cykelparkering kan ske både i låsbara 
förråd, cykelskjul och i cykelställ på gemensamma 
gårdar och enskilda trädgårdar så att cyklarna kan 
förvaras säkert. 

Tillgång till och platser för elcykel har stor poten-
tial att ersätta vissa bilresor. Studier visar att till-
gången till en elcykel kan minska bilresandet mätt i 
distans med i genomsnitt 37 % (Söderberg, 2021). 
Därför är det av stor vikt att plats ges till både fler 
och olika sorters cyklar, exempelvis lådcyklar och 
cykelvagnar.

Exempel på parkering integrerad mellan bebyggelse. Tullinge 
trädgårdsstad (Foto: Arken arkitekter)

Exempel på låsbara cykelförråd på innergård

Plats för cykelparkering på häckinramad förgårdsmarkExempel på parkering avgränsat med häckar och trädplanteirn-
gar.

Angöring till parkeringar mot primär huvudgata ska undvikas 
där det är möjligt. Gemensamma parkeringar kan ha angöring 
mot sekundära huvudgator och lokalgator. Längs lokalgator kan 
angöring till enskilda parkeringar tillämpas.

Gemensamma parkeringar hålls småskaliga och integreras i be-
byggelsestrukturen
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Riktlinjer för parkering
• Gemensamma parkeringar ska vara 

småskaliga och inte skära av innergårdar 
från bostadshusen eller placeras i kvarters-
hörn. 

• Parkeringen ska primärt integreras i kvar-
teren mellan husgavlar, både gemensamma 
och mellan enskilda huskroppar.

• Samlingar av markparkering ska avgränsas 
rumsligt, exempelvis med häckar och träd.

• Gemensamma markparkeringar ska vara 
småskaliga och generellt inte överstiga 20 
platser per parkeringsenhet.

• Vid högre exploatering med exempelvis 
flerbostadshus kan större markparkeringar 
mellan kvarteren vara aktuellt för att säker-
ställa att innergården får en bättre grönyta.

• Bilparkering och angöring på förgårdsmark 
ska ej ske längs viktiga huvudstråk för att 
skapa ett jämnt trafikflöde, trafiksäkerhet 
och god gestaltning. På förgårdsmark vid 
lokalgator ska parkering minimeras och 
underordnas i stadsrummet för att förgård-
smarken ska innehålla mer grönska och 
bidra till en attraktiv och levande gatumiljö.

• Laddinfrastruktur ska finnas på enskilda 
och gemensamma parkeringar

• Utrymme till parkeringsplatser för olika 
typer av cyklar ska ges, både för enskilda 
småhus och gemensamma parkeringar.

• Cykelparkeringar ska placeras nära bostäder, 
vid platsbildningar och målpunkter samt 
medföra att cyklarna står tryggt med god 
låsbarhet och översikt.

• Pågående omställning inom mobilitet kan 
behöva tas hänsyn till under områdets 
utveckling och kan påverka kollektivtra-
fiken, resvanor, parkeringslösningar m.m. 
Mobilitetslösningar uppmuntras för fören-
ingar eller gruppbebyggelse såsom delning 
av lådcyklar, gemensamma bilpooler över 
flera fastighetsägare. Detta kan samordnas 
i en större skala om det är aktuellt med 
planering av ett större, tätare och samman-
hängande.

Riktlinjer för stråk och mobilitet
• En tydlig gestaltningshierarki ska finnas 

för att underlätta orienteringen samt 
utgöra ett attraktivt inslag i stadsmiljön. 

• Gatunätet ska vara tätt och finmaskig, 
ca 60-80 meter mellan korsningar, för 
att möjliggöra en god genomsilning och 
jämnare trafikflöde över hela stadsdelen. 

• I korsningar behövs hastighetsdämpande 
åtgärder för trafiksäkerhet och ett jämnare 
trafikflöde.

• Vid viktiga korsningar kan det finnas en 
utökad refug där fotgängare och cyklister 
kan invänta övergång.

• Trafikmiljön ska signalera en lägre 
hastighet med hjälp av intimare gaturum 
med smalare körbanor, bebyggelse mot 
gatorna, plantering mellan körbanor och 
gång- och cykelvägar m.m. Hastighetsbe-
gränsningar och förskjutningar av lokal-
gator tillsammans med mindre platsbild-
ningar i är viktigt för att förhindra höga 
hastigheter och öka trafiksäkerheten.

• Sammanhållet gång- och cykelnät som 
uppmuntrar till resurseffektiva trans-
porter och säkra skolvägar.

• Vid möjlig framtida planering av samlad 
och tät bebyggelse tillsammans med 
exploatör kan en mobilitetsplan tas 
fram av exploatören för att visa på vilka 
åtgärder som planeras för att underlätta 
för gång, cykel och kollektivtrafik.

Förslag till planbestämmelser
- Samlade parkeringar får ej ligga i bostadskvarte-
rens hörn eller i en gatas fond
- Bebyggelse ska ha samlad parkering och tillåts 
inte ha enskild direktutfart mot gata
- I mitten av kvarteret läggs korsmark där ingen 
parkering tillåts.
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PLATSER
I Garnisonen ska det vara nära till en plats för vila, rekreation, aktivitet och lek. Dessa ska ha en 
tydlig publik och grön karaktär som kan locka till vistelse och möten. Större platsbildningar ska 
placeras utmed huvudstråken och bidrar till att befolka dessa. Mindre platsbildningar ska inte-
greras i kvarteren. En del av platserna kan fungera som fördröjningsytor beroende på var i området 
de är lokaliserade.

Stadsdelstorg
Centralt i området, i nära anslutning till där flera 
viktiga mobilitetsstråk möts, föreslås en större 
platsbildning för att markera en knutpunkt / nod 
i området. Här kan flera kommersiella eller servi-
cefunktioner samlas för att skapa underlag för en 
lokal ekonomi och blandad bebyggelse som akti-
verar områdets mest centrala plats.

Vidare exakt placering och gestaltning av denna 
plats ska ske i samband med att etappen för 
större delen av huvudstråket detaljplaneras, då 
fastighetsköp, markförhållanden och andra förut-
sättningar behöver samordnas för att nå en god 
helhet och se till att maximera antalet byggnader 
med verksamheter som möjliggörs i direkt anslut-
ning till platsbildningen. Platserna kan även vara 
flera om befintliga byggnader och platsbildningar 
bevaras. Hela föreslagna etapp tre bör planläggas 
i ett och samma sammanhang för att få en god 
helhet med bevarande och nybyggnation, plats-
bildning och värdeskapande funktioner om 
möjligt i befintliga byggnader.

Bostadskvarterens platser - Mindre plats-
bildningar, fickparker, förgårdsmark, träd-
gårdar och bostadsgårdar
I områdets centrala och tätaste delar kan även 
mindre lokala platsbildningar anordnas för att ge 
möjlighet till vistelse även i närheten av bostaden 
och som ett stadsmässigt inslag i kvartersstruk-
turen. Möten och vistelseytor som sker kopplat 
till de enskilda kvarteren sker vid mindre och 
intima platsbildningar där gaturummet kan vidgas 
eller där två gavlar möts. Dessa sker i strategiska 
punkter där stråk möts, ex. gatukorsningar, och 
bidrar till uppehåll och aktivitet i gaturummet. 
Det kan även vara att parkeringsytor på kvarter-
smark placeras mellan bebyggelsekvarteren och i 
sig bidrar till platsbildning. 

Även trädgårdar, förgårdar och gemensamma 
gårdsmiljöer är viktiga platser att säkerställa för att 
möjliggöra möten i olika skalor och situationer. 
En lokal bedömning i varje enskild etapp behöver 
göras för om och hur dessa platsbildningar ska 
införas i bebyggelsen för att bilda en samman-
hängande helhet.
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Pärlband av mötesplatser i grönstråket
Flera platsbildningar kan uppföras inom huvud-
grönstråket för att integrera ett flertal rekreativa 
funktioner med vistelsekvaliteter i detta stråk. 
Detta kan vara olika typer av funktioner såsom 
naturlekplatser, utegym, bollplan m.m. Lågpunk-
terna där det idag finns vattensamlingar och 
diken kan göras om till tydligare platsbildningar 
så att dagvattnet kan utnyttjas till att skapa större 
vattenspeglar och intressanta kontaktmöjligheter 
med vattnet. Dessa utgörs av småskaliga parklik-
nande ytor som kompletterar bostadsgårdens och 
trädgårdarnas grönytor och har en viktig social 
funktion med plats för lek och vila.

Även om platsbildningarna kan bli få en mer 
parkliknande karaktär så dessa utformas så att de 
är insprängda i befintlig vegetation för att bibe-
hålla en naturlik karaktär inom och kring plats-
bildningarna.

Där stråket passerar bebyggelse bör platserna 
tydligare omgärdas av bebyggelsens framsidor för 
att skapa en tydlig publik karaktär, exempelvis vid 
lågpunkten i den nordvästra delen av området.

Genom att skapa platser i områdets huvudgrön-
stråk så blir de lättillgängliga för stora delar av 
området. Vid behov kan även andra bevarade 
skogsdungar i området vara lämpliga för natur-
platsbildningar.

Skolområde
Den öppna ytan i vid befintlig skola är viktig att 
bevara utifrån kulturmiljövärden då ytan, som 
tidigare också var idrottsplats, tillsammans med 
den omkringliggande bebyggelse utgör det utpe-
kade kärnområde som är mest representativt för 
militärepoken. Det har uppförts padelbanor på 
idrottsplatsen och den öppna ytan är inte reglerad 
i detaljplan. Vid detaljplanering bör denna yta 
förläggas med prickmark och andra bestäm-
melser kopplat till genomsläpplighet och hård-
görning för att behålla grönskan och dess öppna 
karaktär. Ytterligare anläggningar som riskerar att 
förvanska kulturmiljövärdena ska undvikas och 
eventuella mindre åtgärder, som exempelvis plats-
bildningar, sittplatser, plantering m.m. i gränsen 
till den öppna ytan kan vara lämpligt och gestaltas 
omsorgsfullt utan att orsaka förvanskning.

Exempel på funktioner på platsbildningar i huvudgrönstråket.

Lekplats

Bollspel

Utegym

Grillplats

Tillgänglig vattenyta

Scen

Platser ska primärt integreras i huvudgrönstråket

Riktlinjer för platser
- Allmänna platsbildningar insprängda i 
grönstråket och ett samlande torg med 
service är prioriterade platser att upprätta 
och ska placeras på allmän plats i nära 
anslutning till naturstråket respektive det 
primära huvudstråket.
- Området ska innehålla platser med olika 
skalor, syften och innehåll. En avvägd 
helhet mellan bebyggelse, allmän plats och 
behovet av mindre och lokala platsbild-
ningar ska ske i respektive etapp.
- Kvartersnära platser där lokalgator korsas 
ska ha en övervägande grön karaktär.
- Mindre platsbildningar kan även placeras 
på kvartersmark. Detaljerad planreglering 
av dessa platser samt förvaltningsform, 
samfälligheter m.m. styrs vid framtagandet 
av detaljplan.
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Platsbildning vid busshållplatsInnergård som platsbildning med flera funktioner 

Möjlig placering av platsbildningar inom grönstrukturen

Möjlig placering av platsbildningar vid huvudstråk och inom nya kvarter+
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Inbäddad platsbildning, naturlekplats (Källa: Landezine)

Vattenspegel som mötesplats inbäddad i befintlig vegetation (Källa: Landezine)

Urban platsbildning med träd och sittplatser (Källa: OBOS)

Platsbildning i småhuskvarter

Inbäddad platsbildning, naturlekplats (Källa: Landezine)

Trädeck som platsbildning med sittplats (Källa: IFLA)
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BEBYGGELSE 
En hög exploatering skapar inte per automatik en attraktiv stad, utan det kräver stadsplanering 
med fokus på den mänskliga skalan, tillgänglighet i form av ett väl utbyggt gång- och cykelnät 
och attraktiva mellanrum och mötesplatser. En täthetsgradient med tätare bebyggelse centralt i 
området och mindre tät i utkanten enligt trädgårdsstadens principer skapar förutsättningar för en 
innehållsrik, varierad och attraktiv stadsdel. Harmonisk variation, samspel med allmän plats och 
gemensamma ytor är viktiga pusselbitar för bebyggelsens helhet. Kvarteren bör utformas med ge-
mensamma innergårdar, främst där flerbostadshus planeras men även i tätare småhuskvarter där 
det finns privata trädgårdar.

Bostäder
En omfattande förtätningspotential för bostäder 
finns inom Garnisonsområdet. Området ska 
förtätas med olika upplåtelseformer för att möjlig-
göra boende för människor med olika sociala och 
ekonomiska förutsättningar. Övervägande delen 
av Garnisonen föreslås utvecklas med småhus i 
olika former och den nya bebyggelsen ska inne-
hålla en blandning av friliggande hus, radhus, 
kedjehus och parhus i 1 till 2 våningar, samt 
flerbostadshus i upp till 3 ½ våningar. Viss avvi-
kelse och högre bebyggelse kan prövas där det är 
lämpligt, men det ska gå att säkerställa småska-
liga parkeringslösningar samt tillräckligt stora och 
avgränsade innergårdar.

Längs med områdets olika huvudstråk och 
centrala delar tillåts en något högre exploaterings-
grad där fler kvarter med flerbostadshus koncen-
treras jämfört med övriga området. Det ska finnas 
en gradient av täthet och skala från områdets 
huvudgator till lokalgatorna som samspelar med 
gatornas hierarki och utformning.

Planprogrammet pekar inte ut den exakta place-
ring av bebyggelsen eller olika bostadstyper, utan 
möjliggör flexibilitet i framtida detaljplanering där 
de enskilda kvarteren kan fyllas med olika bebyg-
gelsetyper. Täthetsgradienter och hur bebyggelsen 
förhåller sig till gatorna de viktigaste aspekterna 
att ta hänsyn till vid fortsatt planering.

Verksamheter / Service
Det finns idag en utbyggd social service i form 
av förskola, både privat och offentlig, och grund-
skola. Möjligheter ska ges för ytterligare förskola 
på olika strategiska platser i området i anslutning 
till huvudstråket, detta ger möjlighet att under 
omvandlingstiden hantera ett förändrat behov 
och lokala förutsättningar i de enskilda etapperna. 
Förskola ska primärt placeras i nära koppling 
till huvudstråket och bör skapa eller vara en del 
av en platsbildning. Det är en fördel om place-
ringen sker i anslutning till naturområde. Ett fullt 
omvandlat Garnisonen bedöms behöva plats för 
förskola för ca 80-100 barn och kräver ca 3500 
kvm. Behovet beroende på omvandlingsgraden 
och lokalisering intill huvudstråk ska studeras vid 
varje respektive utbyggnadsetapp i samråd med 
barn- och omsorgsförvaltningen.

Utbyggnad av grundskola kan möjliggöras inom 
nuvarande grundskolas fastighet. Det finns idag 
befintliga byggrätter i gällande detaljplan. I dags-
läget förekommer det ett överskott av kommunala 
grundskoleplatser i Hässleholm. Om det i fram-
tiden ändå uppstår ett behov av skolor på annan 
lokalisering så ska detta ske i närheten av områdets 
huvudstråk och busshållplats. Dessa alternativ 
medför att en skolentré ges möjlighet att lokali-
seras mot en platsbildning så att skolan bidrar till 
att befolka områdets huvudstråk och platser.

Viss funktionsblandning med ex. centrumverk-
samheter och kontor samlas nära stadsdelstorget, 
samt kan möjliggöras vid andra delar av huvud-
stråket. Inom kvartersstrukturen kan LSS, äldre-
boende och andra särskilda boenden etableras.
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Gemensamma och privata ytor
Inom kvarteren med sammanbyggda småhus eller 
flerbostadshus säkerställs gemensamma bostads-
gårdar i form av grönytor med planteringar och 
utformning som skapar vistelsekvaliteter. Dessa 
beskrivs övergripande under kapitlet ”Platser”. 

Kontakt med grannar är viktigt för att skapa 
välbefinnande och trygghet i och kring bostaden. 
Väl gestaltade, avgränsade och inbjudande inner-
gårdar ökar användningen av de gemensamma 
ytorna och skapar fler möten. Det kan vara en 
gemensam grillplats, lekplats, yta för stadsodling 
eller en inramad sittplats. En gårdsyta på ca 1500-
2000 kvm behövs för att innehålla en mångfald av 
funktioner (Region Skåne 2020, s.13), men även 
en mindre gemensam yta kan vara betydelsefull. 
Bostadsgården ska vara en lättillgänglig utemiljö 
och fungerar som en förlängning av hemmet, 
samt är en kvalitet för bostäder utan egen träd-
gård. Gröna gårdar påverkar människors välmå-
ende och en grön närmiljö har en viktig rekreativ 
funktion och är en mer semiprivat sfär för de 
närmst boende, kontra den större grönstrukturen. 
Dessa ska främst säkras i större flerbostadshus-
kvarter, men även i mindre småhuskvarter där den 
gemensamma ytan finnas inom kvarteret. 

Egna privata uteplatser för alla bostäder ska vara 
riktlinjen för att följa trädgårdsstadens principer. 
Även för lägenheter i bottenvåning ska trädgård 
vara möjlig, vilket också skapar en unik kvalitet 
till boendet. Dessa verkar också som filter mellan 
den privata bostaden och publika gatan/gården 
då insynen begränsas.

Väldefinierade kvarter och gemensamma ytor är 
viktigt för social sammanhållning och trygghet, 
vilket bidrar till bildandet av grannskap.

Trädplanteringar på gemensamma platser bidrar 
till skuggning på sommaren och kan samtidigt 
släppa igenom ljus på vintern. Tillsammans med 
mer slutna kvarter så kan ett behagligt mikroklimat 
åstadkommas när grönska integreras i bostads-
kvarteren. Det är därför viktigt att en noggrann 
avvägning av markanvändning gällande grönytor 

och hårdgjorda ytor för exempelvis parkering görs 
inom enskilda kvarter.

Utformning och gestaltning
Bebyggelsens utformning ska variera inom 
området, med exempelvis olika fasadmaterial och 
-färg, fönstersättning och takvinklar, men samti-
digt ha vissa gemensamma formspråk för en 
harmonisk helhetsgestaltning. 

För flerbostadshus längs med huvudstråket är det 
viktigt att omsorg läggs på att byggnaderna ska 
uppfattas som individuella huskroppar som inte är 
monotont sammanbyggda. Även bottenplan som 
ansluter till trottoar är viktigt att gestalta, exem-
pelvis att detaljnivån på entréer eller fasadmateri-
alet/färgen skiljer sig från övriga våningar för att 
skapa fler intryck i ögonhöjd. Förgårdsmark ska 
ge plats åt plantering och cykelparkering i anslut-
ning till huvudentrén. Bebyggelsen kan också 
vara något förskjuten eller förvriden och inte vara 
parallell mot gatan, för att spegla eller referera till 
den historiska placeringen av befintlig bebyggelse 
som inte är helt parallell med gatan.

Entréer mot gatorna ger förutsättningar för liv 
och rörelse samt för människor att mötas. 

Förgårdarnas yttre gränser utformas primärt med 
häck och grönska för att ge området en grön 
karaktär.

För friliggande villor kan en större gestaltningsva-
riation förekomma, men principer om placering 
och entréer mot gata, en grön förgårdsmark eller 
gemensamma taklutningar kan bidra till ett mer 
sammanhållet och omsorgsfullt gaturum. 

Fasader i trä, puts eller tegel i brunt, rött eller 
gult kan med fördel användas för en referens till 
befintliga byggnader och kulturmiljövärden.
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Bebyggelse som i huvudsak ska följa träd-
gårdsstadens principer om småskalig stads-
mässighet. Centralt ska en övervägande del 
flerbostadshus och sammanbyggda småhus 
uppföras. I ytterområdena kan exempelvis 
friliggande villor samlas. Variationer möjlig-
görs utifrån behov och lämplighet vid respek-
tive etapp.

Möjliga förskoleplatser intill huvudstråket

Möjlighet till en alternativ bebyggel-
setyp och struktur som kan anpassas till 
platsens förutsättningar och omgivning. 
Områdena kan också innehålla konven-
tionella bebyggelsetyper, likt områdets 
centrala delar. Även här finns möjlighet 
att variera utifrån behov och lämplighet.

Befintlig kvartersmark med varierade 
byggrätter i gällande detaljplan
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Möjlighet att integrera olika typer av bebyggelse i kvarter

Flerbostadshus

Flerbostads- 
och småhus

Förskola intill huvudstråk

Hus på pelare

Suterränghus

Öppen bebyggelsestruktur

Samman-
byggda 
småhus

Parhus

Villor



Planprogram för Garnisonen34   • 

Riktlinjer för bebyggelse
• Gatumiljö ska aktiveras genom att entréer 

vänder sig tydligt mot gatorna. Lokaler för 
kontor, centrumverksamhet m.m. vänder 
sig mot stadsdelstorg och kan även möjlig-
göras längs med delar av huvudstråket.

• Genomgående entréer för att kunna 
tillgängliggöra och aktivera gemensamma 
innergårdar

• Harmonisk variation och ett omsorgsfullt 
arkitektoniskt uttryck.

• Variation av upplåtelseformer, bostads-
typer och storlekar.

• Bebyggelsen samlas generellt i kvarter, 
vilket skapar tydliga gränser mellan 
allmänna och privata ytor. Bebyggelsen 
ska avgränsa kvarteret från det offentliga 
rummet genom bebyggelsens placering 
mot gata som sluter kvarteren.

• Mot huvudgator ska förrådsbyggnader, 
garage eller carport primärt placeras på 
byggnaders baksida. Mot lokalgator ska 
de ha en tillbakadragen och underordnad 
placering i gaturummet

• Miljöhus eller underjordiska kärl placeras 
ut mot offentlig gata

• Egna uteplatser för bostäder i markplan
• Genomgående entréer för flerbostadshus
• Minst 10 % av kvartersytan, eller minst 

1000 kvm, ska användas för en samman-
hängande, avgränsad, grön och väl 
utformad bostadsgård som inbjuder till 
möten och vistelse. Minst ett större träd

• Sedumtak minst på komplementbygg-
nader

• Vid längre huskroppar ska byte av fasadut-
tryck ske max var 30:e meter

• Sammanbyggda bostadslängor med 
samma fasad och takliv ska markeras vid 
skiljeväggar/-tak med ex. bandplåt eller 
varierat fasadmaterial/färg

Exempel på planbestämmelser
Begränsningar av markens bebyggande:
- Byggnader eller plank får inte uppföras inom 
prickmark (Främst småhus). 
- Skärmtak får sticka ut max x meter över prick-
mark. Från våning 2 och uppåt får burspråk eller 
viss utstickande fasad och balkong sticka ut x 
meter (Flerbostadshus).
Placering:
- Skolbyggnader ska i första hand placeras längs 
huvudgata/allé
- Byggnader ska placeras längs den inre förgårds-
linjen (Villor, sammanbyggda småhus och flerbo-
stadshus)
- Huvudbyggnad på hörntomt ska placeras i hörn 
mot inre förgårdslinjer (Villor, sammanbyggda 
småhus och flerbostadshus)
Utformning och omfattning:
- Bostadshus ska uppföras som individuella 
huskroppar, både i tak och fasad, med högst 30 
meters längd (Flerbostadshus)
- Entréer ska orienteras synligt mot torg eller 
gata. Flerbostadshus ska ha genomgående 
entréer.
- Byggnader/huvudbyggnader ska i huvudsak 
vara sammanbyggda (Flerbostadshus och småhus 
längs med huvudstråk, ej friliggande hus)
- Utanpåliggande balkonger mot allmän plats ska 
ha räcken som är genomsiktliga till minst 75% 
och får inte glasas in (Flerbostadshus)
- Loftgångar får ej finnas mot allmän plats (Fler-
bostadshus)
- Största taklutning är 30 grader. Gäller ej för 
envåningsbyggnader (Friliggande villor)
Utformning av kvartersmark:
- n1- Gemensam grönyta ska innehålla minst ett 
större träd (Gemensam plats för flerbostadshus 
och småhus)
Administrativa bestämmelser:
- Innergård som gemensamhetsanläggning 
där marken ska vara tillgänglig för gemensam 
grönyta (Flerbostadshus och sammanbyggda 
småhus)



Planprogram för Garnisonen •   35

Solhemsängen, Spånga Trädgårdsstad

Norra Hallsås, Lerum Småskaliga flerbostadshus, Höllviken. (Bild: LINK arkitekter)

Varierade bebyggelsetyper med tydliga kvarter, stråk och platsbildningar, Tullinge trädgårdsstad. (Bild:Brunnberg & Forshed)

Tullinge Trädgårdsstad
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Pågående verksamheter
Garnisonsområdet innehar idag en till viss del 
komplex situation när det gäller pågående verk-
samheter, fastighetsindelning och potentiellt 
värdefulla byggnader. Ju större delar av området 
som omvandlas, i högre grad utnyttjas områdets 
omvandlingspotential. Graden av omvandling 
påverkar hur effektivt markutnyttjandet kan bli, 
hur omvandlingen följer den fördjupade över-
siktsplanens intentioner, kommunens bostads-
försörjning, samt planprogrammets intentioner 
om en småskalig trädgårdsstad. Av dessa anled-
ningar behöver majoriteten av området på sikt 
förtätas och förädlas med en större andel bostäder 
i takt med att områdets pågående verksamheter 
förändras i någon form.

Detta innebär att delar av det befintliga byggnads-
beståndet på sikt bör ersättas med nya bostads-
kvarter. Enskilda byggnader och intilliggande ytor 
för en pågående verksamhet kan bevaras under 
tiden som andra delar av området omvandlas, om 
verksamheten inte går att omlokalisera. Verksam-
heten kan också finnas kvar i närheten av en ny 
bebyggelsestruktur om den inte är omgivningspå-
verkande genom exempelvis buller, spridning av 
lukt eller kemikalier, eller en visuell inverkan som 
påverkar attraktiviteten av nya bostäder intill. 

I takt med att verksamheter förändras, flyttar, 
avvecklas eller byts ut kan nya omvandlingse-
tapper identifieras och detaljplaner för förtätning 
och förädling upprättas. 

Kontinuerliga bedömningar av pågående verk-
samheter, eventuella fastighetsköp, dialog med 
fastighetsägare och bedömning av möjligheter att 
bevara värdefulla byggnader på ett ändamålsenligt 
och strukturellt fungerande sätt är nödvändiga då 
det inte är möjligt att i planprogrammet peka ut 
den exakta markanvändningen för områdets olika 
omvandlingsskeden.

Kulturmiljöhänsyn
I grunden utgör kulturmiljön en framtidsresurs 
och som bidrar till en orts själ. Befintliga bygg-
nader ska inte vara ett hinder för utvecklingen, 
utan några kan om möjligt få nya funktioner som 
kan agera identitetsskapande för området och 
skapa kreativa miljöer för företagsetablering eller 
till att ytterligare levandegöra området som en del 
av ett bostadskvarter. För att tillvarata områdets 
omvandlingspotential och samtidigt ta hänsyn 
till kulturmiljövärden behövs avvägningar mellan 
ersättning och förädling av värdefulla byggnader. 
Att enbart bevara alla byggnaderna för beva-
randets skull innebär att omvandlingspotenti-
alen starkt begränsas och att kulturmiljövärdena 
minskar i exponering om de inte integreras i en ny 
bebyggelsestruktur. 

För att kunna utnyttja områdets struktur i så stor 
utsträckning som möjligt och skapa ett underlag 
för kollektivtrafik, service och bidra med trygghet 
genom ett levande område innebär det att en 
majoritet av bebyggelseområdena, som minst intill 
huvudstråket, bör omvandlas. Detta behövs också 
för att skapa ekonomisk bärighet i omgestaltning 
av gator och annan allmän plats. 

Vid fortsatt planarbete som berör befintlig utpekad 
bebyggelse med kulturmiljövärden kommer en 
avvägning mellan möjligheterna till bevarande 
av bebyggelse kontra en god helhet utifrån 
samhällsbyggnadsaspekter samt ett effektivt och 
ekonomiskt rimligt markutnyttjande behöva 
göras. Om byggnader inte kan få en ny lämplig 
användning som blir ett tillskott eller fungerar 
strukturellt och användningsmässigt integrerat 
med ny bebyggelsen så kan omvandlingsintresset 
vara överordnat än det kulturhistoriska intresset. 
Byggnadernas skick och möjlighet till att få nya 
användningar kommer att behöva inventeras och 
undersökas kontinuerligt och i samband med 
framtida detaljplaner. 
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Enstaka större befintliga byggnader med utpekat 
kulturmiljövärde kan användas till något som 
skapar värde och liv till området genom att hitta 
nya kommersiella, hälsomässiga eller kulturella 
funktioner. För att dessa möjliga nya funktioner 
ska få goda förutsättningar för en lokal ekonomi 
så behöver stora delar av området omvandlas till 
fler bostäder, arbetsplatser m.m. Dessa byggnader 
bör även få tydligare offentlig karaktär och en 
omsorgsfull gestaltning av platsen runt omkring 
för att skapa en attraktiv helhet.

För befintliga byggnader som får nya funktioner 
bör återskapande av ursprunglig utformning 
eftersträvas eller exempelvis ersätta portar med 
glaspartier eller liknande gestaltning som repre-
senterar den historiska kopplingen.

Där det finns möjlighet att bevara befintlig bebyg-
gelse kan dessa få nya funktioner, exempelvis: 
• Parkeringsgarage och/eller gemensamhetslo-

kaler till bostadskvarter
• Bostäder
• Museum, exempelvis militärmuseum
• Utställningshall
• Evenemangshall
• Sporthall
• Butik, livsmedelsbutik, restaurang, café, frisör-

salong
• Gym
• Kontor
• Bryggeri

Om det är aktuellt med allmänna eller kommer-
siella funktioner så bör byggnaden integreras i en 
platsbildning tillsammans med ny bebyggelse.

Bevarande och integrerande av stråk, markbelägg-
ningar och som minst enstaka platser i ny bebyg-
gelsestruktur ska eftersträvas.

Skalan på ny bebyggelse hålls småskalig för att 
befintliga bevarade byggnader ska fortsatt vara 
framträdande och för att det kuperade landskapet 
och naturen ska framträda som fond och kontrast 
till bebyggelsen. 

Riktlinjer för hänsyn till kulturmiljö
• Kontinuerlig avvägning mellan beva-

rande och ersättning. De enskilda bygg-
nadernas potential att skapa värden och 
integreras med omvandling ska vägas 
mot att ersätta med ny bebyggelse. 
Detta studeras med mål att skapa en god 
helhet.

• Markbeläggning av gatsten, befintliga 
stråk och vegetation bibehålls som iden-
titetsskapande och strukturbildande 
komponenter. 

• Enstaka värdefulla platser och bygg-
nader kan bevaras, integreras och få nya 
roller i området. 

• Öppna för och möjliggöra omvandling 
till nya aktiva funktioner för större bygg-
nader, garage och förrådsbyggnader 
samt sträva åt att återställa originalut-
formning.

• Anpassning av framtida kvarter och 
bebyggelse till bevarade byggnader.

• Varsam kompletterande bebyggelse 
inom kärnområde och buffertzon. Stor 
hänsyn till vegetation för att bevara ”hus 
i park”-karaktären.

• Bevarande av befintliga gatunamn samt 
införa nya platsspecifika gatunamn.

• Användning av gamla platsnamn till 
parker eller platsbildningar

• Integrering av historiska föremål eller 
objekt i stadsmiljön

Lokstallar omvandlade till bostäder, Malmö (Bild: Chroma 
arkitekter)
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Möjliga scenarier för befintliga verksamheter och byggnader

Scenario 1:
Befintliga byggnader, exempelvis garagebygg-
nader som har kulturhistoriska värden, är i 
dåligt fysiskt skick eller blir svåra att integrera 
i en helhet som skapar en god bebyggd miljö. 
Dessa behöver ersättas med ny bebyggelse då 
de blir svåra att omvandla för ny användning 
och integrera i en helhet.

Scenario 2:
Garagebyggnader är i gott skick och kan inte-
greras i bostadskvarter och inneha lokaler för 
parkering, gemensamhetslokaler eller annan 
användning som tillhör ett bostadskvarter.

Scenario 3:
Befintliga byggnader kan omvandlas till 
bostäder eller annan funktion, exempelvis 
före detta tygförrådet. Vissa garagebyggnader 
skulle även kunna omvandlas till bostäder eller 
öppnas upp för att skapa en mer offentlig 
karaktär och andra funktioner som bidrar till 
ett blandat område.

Scenario 4: 
Befintlig garagebyggnad kan återställas eller 
omvandlas arkitektoniskt för att integreras till 
en platsbildning och få nya funktioner, öppnas 
upp mot platsen och samspela med andra 
byggnader som tillsammans bildar ett stadsdel-
storg med aktiva bottenvåningar. Vid planering 
av platsbildning ska hänsyn tas till om beva-
rande av byggnader är möjligt och lämpligt.
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Scenario 5:
Pågående verksamheter fortsätter att vara kvar 
i respektive etapp.

Bostädernas lokalisering behöver anpassas till 
om det är en verksamhet där det finns stör-
ningsrisker eller en miljö som inte är attraktiv 
att bygga intill. Detta kan exempelvis vara 
verkstäder eller liknande med risk för viss 
bullerpåverkan eller utblick över lager m.m.

Scenario 6:
Pågående verksamheter fortsätter att vara kvar 
i respektive etapp.

Om det inte förekommer någon betydande 
störningsrisk så kan nya bostadskvarter 
anpassas till verksamhetens utbredning.

Scenario 7:
Befintlig verksamhet som är publik eller 
kommersiell, eller om nya funktioner som 
förläggs i befintlig byggnad (om kulturhisto-
riskt värdefull), kan integreras i ny bebyggelse-
struktur. Omgestaltning av entréområden ska 
göras för att knyta byggnaden och dess inne-
håll till omgivningen. Nya bostadskvarter kan 
etableras runt byggnaden.

Scenario 8: 
Befintlig verksamhet avvecklas och kan ersättas 
med annan bebyggelse.

Om det är utpekat som en kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse, men byggnaden inte kan 
bevaras, kan byggnadernas avtryck och gestalt-
ning referera till den tidigare byggnadens form.
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SKYFALLS- OCH DAGVATTENHANTERING

Grundprinciperna för skyfalls- och dagvattenhantering i området är att planera bebyggelse- och 
grönstruktur utifrån befintliga avrinningsstråk och lågpunkter. Huvudmålet är att åstadkomma en 
sammanhängande grönblå infrastruktur och en skyfalls- och dagvattenhantering som ryms inom 
denna. Genom att ta hänsyn till och i stora drag bibehålla avrinningsstråken, och lågpunkterna 
kopplade till dessa, blir dessa tillsammans strukturbildande och skapar en sammanhängande 
grönblå infrastruktur där behovet av dagvattenhantering och skyfallsavledning kan rymmas. Runt 
avrinningstråken och lågpunkterna har lämplig mark för bebyggelse identifierats. På detta vis stärks 
områdets identitet, orienterbarhet, spridningskorridorer samt möjligheten att hantera dagvatten 
och avleda skyfallsnederbörd.

Skyfall
Från bebyggelsestrukturen ska skyfallet avledas 
ovan mark till reserverade grönstråk. Vissa 
förändringar i höjdsättning och justering av avrin-
ningsstråk i sidled kan behövas för att uppnå en 
fungerande avledning samt en ändamålsenlig och 
markeffektiv bebyggelsestruktur, exempelvis i 
områdets nordvästra och -östra delar. Höjdsätt-
ning av kvarter och gator ska bidra till att avleda 
skyfall till områdets grönstråk som sedan kan leda 
bort vatten från området. I exempelvis områdets 
nordvästra delar kan befintliga gators sträckningar 
och höjdläge justeras för att få en fungerande 
avrinning mot fördröjningsytor och Finjasjön, då 
gatorna idag är högre än omkringliggande mark.

Den huvudsakliga avrinningen skapas genom 
nederbörd som faller inom planområdets 
gränser. Då området inte är alltför omfattande, 
att en vattendelare finns längs områdets primära 
huvudstråk, samt att området är lokaliserat högst 
uppströms innebär det att det i stora drag inte är 
något vatten utifrån som rinner genom planom-
rådet, med undantag för de norra delarna (avrin-
ningsområde A och B). Detta, tillsammans med 
ett bevarande av mycket befintlig grönstruktur, 
gör att genomströmningen av vatten i området 
vid skyfall bedöms bli begränsat. Stråken ska tas 
hänsyn till och säkerställas för att förhindra över-
svämningar i bebyggelse.

Dagvattenhantering
Finjasjön i väst, dikningsföretag i öst och 
begränsad ledningskapacitet i sydöst ut från plan-
området medför att fördröjning av dagvatten 
behövs för att inte skapa för stora flöden ut från 
planområdet vid normala nederbördsmängder. 
För omvandling till bostadsområde bedöms det 
finnas ett fördröjningsbehov, men inte ett särskilt 
stort reningsbehov, då ingen ny potentiell föro-
renande verksamhet föreslås. Detta kan variera 
beroende på täthet, markanvändning, kapacitet i 
ledningar och dikningsföretag, och framtida status 
för recipient. Ytor för dagvattenhantering möjlig-
görs i områdets grönstruktur och om behov finns 
även uppströms så kan ytor för dagvattenhante-
ring integreras i bebyggelseområden. 

Utanför grönstrukturen ska dagvattenavrinningen 
minskas genom att:
• Begränsa hårdgörningsgraden inom kvar-

tersmark i form av sedumtak, trädgårdar 
och innergårdar. Om hårdgjorda trädgårdar 
planeras så ska grönytor som exempelvis 
innergårdar finnas och inneha en större del 
vegetation.

• Befintlig natur kan med fördel bevaras som 
en del av nya bebyggelsekvarter, även för att 
utgöra ett identitetsskapande och attraktivi-
tetshöjande kvalitet.

• Innergårdar som är anlagda kan höjdsättas så 
att de kan fördröja / infiltrera dagvatten innan 
det når det kommunala VA-nätet.

• Planteringsremsor längs med huvudgator 
placeras lägre än gatan för dagvattenavrinning 
och möjliggör även lokalisering av regnbäddar 
vid behov.
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Avrinningsstråk

A

B

C

Möjligt avrinningsområde för bebyggelse Möjliga fördröjningsytor

Befintliga höjder Avrinningsriktningar för dagvatten och skyfall00

Genomförande
Vid genomförandet av planprogrammet kommer höjdsättning, avrinningsstråk, exakt placering av dagvatt-
endammar eller annan naturbaserad fördröjning, samt fördröjnings- och reningsbehov behöver studeras vid 
detaljplanering för respektive etapp. Geotekniska utredningar behövs för att avgöra vad som är möjligt när 
det gäller djup på fördröjningsytor, grundvattennivå, infiltrationsförmåga m.m. 

Vissa uppströms liggande lågpunkter kan, om behov och ekonomisk möjlighet finns, till en viss del fyllas upp 
och eventuellt förskjutas/justeras i mindre omfattning om ytterligare bebyggelse är aktuellt. Eftersom dessa 
är lokaliserade uppströms i avrinningsområdet så bedöms ingen större risk för översvämning förekomma, 
så länge bebyggelsens höjd säkerställs och en sammanhängande avrinning kan uppnås för att avleda skyfall. 
Eventuell justering av uppströms lågpunkter behöver studeras vid fortsatt planläggning. Detta innebär att 
det kan komma att ske förändringar av den föreslagna och illustrerade strukturen, men riktlinjerna ska fort-
farande följas och den sammanhängande grönstrukturen ska säkerställas.
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EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som vi är 
helt beroende av och bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Ekosystemen är beroende av varandra 
och behöver vara robusta och resilienta, vilket uppnås genom variation av landskap och typer av 
livsmiljöer. Genom att skapa en fungerande grön-blå infrastruktur förbättras förutsättningarna för 
robusta ekosystem som kan ge många ekosystemtjänster.

Med ett förändrat klimat och en ökad urbanisering är det viktigt att värna om och att ge ekosys-
temen utrymme. Natur, parker och grönområden ger oss långsiktiga och hållbara naturbaserade 
lösningar som skyddar mot översvämningar, mildrar värmeböljor, renar luft och dämpar buller. 
Natur- och grönområden bidrar dessutom till hälsa och välbefinnande. Livsmiljöer utgör grunden 
i ekosystemtjänsterna och utan att värna eller bevara dessa så försvinner livsmiljöer för växter 
och djur. Detta innebär att människor inte får glädje av alla de andra ekosystemtjänsterna, såsom 
reglering av lokalklimat, skydd mot extremväder, luftrening, pollinering, råvaror, rening och regle-
ring av vatten, fysisk hälsa, mentalt välbefinnande m.m.

Inom Garnisonen finns goda förutsättningar för att värna eller bevara av stora delar av befintliga 
värdefulla ekosystemtjänster, samt att ytterligare addera ekosystemtjänster i den byggda miljön.

Huvudgrönstråk, platsbildningar och an-
dra grönområden med naturvärden

Huvudstråket för rekreation med platsbildningar, 
höjdbildningar och lågpunkter, innebär att stora 
delar av de naturvärden som finns inom Garni-
sonsområdet kan bevaras och skötas för att höja 
naturvärdena och förbättra ekosystemtjänsterna i 
takt med att växtligheten åldras. Inom dessa stråk 
och områden bidrar det med ekosystemtjänster.

• Stödjande ekosystemtjänster:

• Reglerande ekosystemtjänster:

Livsmiljöer, ekologiskt samspel, biologisk mång-
fald, naturliga kretslopp

Den befintliga naturen som värnas är grunden i 
områdets möjlighet att tillhandahålla livsmiljöer 
som knyter ihop olika naturområden och biotoper 
och bidrar till samspel och biologisk mångfald. 
Uppvuxen natur bidrar mer till kretslopp av 
vatten, kol och näringsämnen.

Skydd mot extremväder, reglerande av 
lokalklimat, rening och reglering av vatten

De stora dragen i grönstrukturen bidrar främst 
till klimatanpassning, temperaturutjämning samt 
fördröjning, filtrering och rening av vatten.

• Kulturella ekosystemtjänster:

Den övergripande grönstrukturen bidrar med till-
gång till rekreation och möten, som tillsammans 
skapar välbefinnande. Genom att ha tillgång till 
natur, flora och fauna kan kunskapen och förstå-
else öka för ekosystemen. Bevarande av naturen 
bidrar till identitet och är en del av kulturarvet.
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Reglering av buller, lokalklimat och luftrening

Växtlighet i gatumiljöer dämpar buller och skapar 
lugnare miljöer för människor och djur, bidrar 
till att lokalt skapa jämnare temperaturer för 
fotgängare och cyklister och kan bidra till att 
minska behoven av att reglera inomhustempe-
ratur.

Biologisk mångfald och livsmiljöer

Genom att plantera olika arter av träd i gatumiljön 
så kan både en mångfald av växtarter och olika 
livsmiljöer för djurarter skapas.

Biologisk mångfald och livsmiljöer

Olika typer och storlekar av grönytor inom kvar-
tersmark, med ett varierat innehåll, kan skapa 
olika livsmiljöer som främjar biologisk mångfald.

Reglering av lokalklimat, reglering av vatten, polli-
nering

Att minimera hårdgjorda ytor och möjliggöra 
bostadsnära grönska fungerar temperaturreg-
lerande och bidrar till infiltration av dagvatten. 
Varierad växtlighet kan gynna pollinering.

Mentalt välbefinnande, fysisk hälsa och social 
interaktion

Bostadsnära grönska med trädgårdar, gårdar och 
platser ökar vistelsen i grönska, skapar möjlighet 
till lek, motion och möten.

• Stödjande ekosystemtjänster: • Stödjande ekosystemtjänster:

• Reglerande ekosystemtjänster: • Reglerande ekosystemtjänster:

• Kulturella ekosystemtjänster: • Kulturella ekosystemtjänster:

Mentalt välbefinnande, kulturarv och identitet

Växtlighet i gatumiljöer bidrar till att ha utblick 
mot grönska från bostaden samt att vistas och 
transportera sig i gröna miljöer, vilket bidrar till 
mental återhämtning och välbefinnande. Gatup-
lantering är identitetsskapande.

Mobilitetsstråk

Växtlighet i gatumiljöer vid huvudstråken bidrar 
till ett flertal olika ekosystemtjänster.

Bebyggelse och bostadsnära platser

Trädgårdar, innergårdar och grön förgårdsmark 
kan främst bidra till följande ekosystemtjänster.

För ikoner gällande ekosystemtjänster är The New Division/Boverket upphovsrättsinnehavare
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Primärt huvudstråk

Sekundära huvudstråk

Cykelbanor

Befintliga cykelbanor

Bebyggelseområde

Rekreationsgångväg

Lokalgator

Möjliga platsbildningar 
inom grönstrukturen

Möjliga platsbildningar av 
olika form och funktion vid 
huvudstråk och inom nya 
kvarter

+

Övergripande grönstruktur
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Principer skapar en sammanhängande hel-
het

Till vänster syns en illustration på hur prin-
ciperna för stråk, platser och bebyggelse kan 
konkretiseras i olika former och lösningar. 

• Avvägning av behov samt balans och en god 
helhet mellan publika, semi-publika, semi-pri-
vata och privata platser. Tydliga och flexibla 
kvarter som kan fyllas med olika typer av 
bostäder

• Sammanhållna huvudstråk för mobilitet och 
grönstruktur. 

• En finmaskig och underordnad struktur av 
lokalgator som skapar varierade gaturum 
genom exempelvis förskjutna kvarter, plats-
bildningar, gemensamma innergårdar m.m.

• Övergripande täthetsgradient med högre 
täthet från områdets huvudstråk och lägre 
täthet ut mot områdets utkanter

• Parkering som integreras i bebyggelsen
• Anpassning av bebyggelse och tomtmark till 

topografiska skillnader och möjlighet till alter-
nativa bebyggelsetyper i vissa av områdets 
ytterområden.

• Lokala avvägningar och anpassad utformning 
kommer att behövas vid detaljplanering, men 
riktlinjerna ska ligga till grund för den fram-
tida strukturen.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Energiförsörjning, tele och bredband
Anslutning till Hässleholms fjärrvärmenät görs 
möjlig och en anslutning till ny bebyggelse bör 
eftersträvas vid områdets omvandling.

Bebyggelse ska uppföras som kräver låg energi-
förbrukning och kan med fördel producera egen 
el från solenergi.

Fibernätet ska även utvecklas i takt med att 
området bebyggs.

Vatten och avlopp
All bebyggelse inom Garnisonen ska ingå i verk-
samhetsområde för dricks-, spill-, och dagvatten, 
vilket kräver en utbyggnad av VA-nätet. Inom 
vissa kvarter med befintlig bebyggelse kan flytt 
av ledningar behövas, beroende på hur bebyg-
gelse placeras inom de enskilda etapperna.

Avfallshantering, källsortering
Materialåtervinning av avfall från hushåll och 
verksamheter är viktigt att hantera i planerings-
stadiet då det är en viktig del för både möjlig-
heten att sortera och att felsorteringen minskar, 
samt för upplevelsen av ett område då miljöhus 
eller underjordiska behållare kan integreras i och 
vara en del av att skapa ett tilltalande stadsrum.

För flerbostadshus bör underjordiska behållare 
användas för källsortering. Dessa har fördelar 
eftersom de är lätta att tömma, skapar ofta 
mindre ostädade miljöstationer och tenderar 
att ge en mindre felsorteringsprocent. Denna 
lösning kan exempelvis integreras på platsbild-
ningar på allmän plats, eller på kvartersmark vid 
gavlar på flerbostadshus.

För sammanbyggda småhus kan också underjor-
diska behållare och miljöhus vara aktuellt.

För friliggande villor kommer källsortering att 
ske i kärl på tomtmark.

Brandvattenförsörjning
Utbyggnad av brandposter behövs för att säkra 
tillgången till släckvatten.

ÖVRIGT

Befintlig deponi
Tillgång till avfallsupplaget måste säkerställas för 
att kunna nå området vid eventuellt behov av 
framtida åtgärder.
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Genomförande

MARKÖVERFÖRINGAR
De föreslagna allmänna platserna i form av gator, 
grönstråk, parker och platsbildningar ligger idag i 
stora delar på kommunalägd mark, varför någon 
större marköverföring för att säkra dessa inte 
bedöms behövas. 

Vissa undantag finns dock för markerade ytor i 
kartan ovan som föreslås bli del av den övergri-
pande grönstrukturen. Även delar av fastigheter 
längs huvudstråk kan behöva överföras tillmän 
plats för att bredda gaturummet. Detta utreds i 
detalj vid framtagandet av detaljplaner.

DAGVATTEN
En djupare studie av dagvattenhanteringen 
behöver göras i de enskilda detaljplanerna, då 
den slutliga detaljutformningen av området 
fastläggs först i detaljplaneskedet. Dagvattenut-
redningar behöver baseras på geotekniska utred-
ningar och bör även innehålla massbalanserings-, 
höjdsättnings- och hårdgöringsrekommenda-
tioner för att optimera dagvattenhanteringen och 
undersöka fördröjning och/eller infiltration på 
både kvartersmark och allmän plats. Två etapper 
kan exempelvis använda sig av samma fördröj-
ningsyta, så en marginal för utökning av fördröj-
ningsytor bör tas hänsyn till eller studeras vid den 
första etappen.

Höjdsättning av området behöver studeras för 
att säkerställa att spillvatten och dagvatten kan 
avledas med självfall.

KOLLEKTIVTRAFIK
En ny detaljplan behövs för att möjliggöra ett 
kollektivtrafikstråk som trafikerar befintlig gång- 
och cykelbana mellan Sjörröd och Garnisonen. I 
denna bör även Logementvägen vara med för att 
bredda allmän plats i syfte att möjliggöra en ny 
gång- och cykelväg.

GESTALTNING
För att säkerställa att utvecklingen följer plan-
programmets intentioner ska kommunen arbeta 
med exempelvis dialog med intressenter, mark-
anvisning, exploateringsavtal m.m. som kopplar 
riktlinjerna med detaljplanering och lovgivning. 
Planprogrammet är därför utformat som ett stöd 
för framtida processer eller verktyg som ytterli-
gare kan förankra kommunens intentioner inför 
genomförandet. 

Detta syftar till att säkerställa att området 
utvecklas med gemensamma utgångspunkter 
och riktlinjer för en välfungerande helhet och 
stadsbyggnadskvaliteter som ska bidra till områ-
dets attraktivitet, vilket berör både allmänna och 
enskilda intressen för en god bebyggd miljö med 
kvaliteter som alla aktörer i samhällsbyggandet 
ska verka för att uppnå. Riktlinjerna ska konkre-
tiseras vid detaljplanering och kan inarbetas som 
gestaltningsprogram i planbeskrivningar.

Vissa undantag från principerna är möjligt och 
kan göras vid exempelvis svåra markförhållanden 
eller liknande där det krävs alternativa kvarters-
strukturer eller bebyggelsetyper som kan vara 
svåra att anpassa till trädgårdsstadens principer.
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OMVANDLINGSSTRATEGI OCH ETAPPER
Huvudprincipen är att omvandlingen kommer att 
ske på lång sikt (den fördjupade översiktsplanens 
tidsram är fram till ca 2050), från väst till öst, med 
flexibilitet och hänsyn till befintliga verksamheter 
och framtida behov. Planprogrammet visar poten-
tialen och en möjlig utveckling inom Garnison-
sområdet som behöver gå hand i hand med hur 
resten av området används, då det finns flera olika 
aktörer och intressen i området. 

Vid beslut som berör lokalförsörjning för ytkrä-
vande verksamheter så bör lokaliseringsutredning 
ske med hänsyn till omvandlings- och förtätning-
spotentialen för bostäder m.m. i området, vilket 
påverkas beroende på lokalisering av ytkrävande 
verksamheten inom eller utanför Garnisonen. 
Som minst bör en lokalisering av ytkrävande verk-
samheter ske avskilt från områdets huvudstråk. 
Vid behov kan trafiken dirigeras mot Tygvägen 
för att trafiken ska minska på huvudgatan.

Inför respektive etapp och detaljplan behövs en 
kontinuerligt uppdaterad lägesbild och dialog 
med befintliga privata fastighetsägare för att 
avgöra om det finns privata fastigheter som 
kan vara aktuellt att planlägga eller förvärva. 
Kommunen bör på sikt verka för ett eget 
markägande av övriga fastigheter för att ha 
rådighet över marken inför detaljplanering. Fast-
ighetsköp kan ske i etapper i takt med områdets 
utveckling som ska ske under en längre tidspe-
riod.

De befintliga verksamheterna bedöms idag inte ge 
betydande störningar då exempelvis lackering är 
begränsad och minskar, verksamheter har begrän-
sade transporter, några har elektrifierade fordon 
som främst är igång under dagtid. Vid planering 
av bostäder ska det inte finnas någon risk för stör-
ningar som kan leda till framtida konflikter.

Inom området ska inga nya verksamheter som 
har en ytterligare omgivningspåverkan etableras 
som orsakar störningar och försämrar omvand-
lingsmöjligheterna.

I områdets norra delar finns möjlighet att påbörja 
omvandlingen, då det saknas större motstående 
intressen. Det kan framöver finnas varierande 
möjligheter till omvandling, beroende på vilken 
status eller framtidsplaner som områdets aktörer 
har under kort och långt tidsperspektiv och om 
det finns intresse från enskilda att omvandla sina 
fastigheter. En nära dialog med fastighetsägare 
och verksamma i området kommer att behövas.

Etappindelningen är schematisk och visar en 
möjlig utvecklingstakt och för att uppnå en 
sammanhängande helhetsomvandling. Detta 
hänger dock starkt ihop med vilka verksamheter 
som pågår inom Garnisonsområdet, vilka möjlig-
heter kommunen har till markförvärv samt fram-
tida lokaliseringar av befintliga verksamheter. Det 
kan vara möjligt att omvandla delar av etapperna 
om några befintliga verksamheter finns kvar, 
om de inte har någon betydande omgivningspå-
verkan. Dock är det viktigt att det kan planeras 
för en större sammanhängande omvandling i en 
och samma etapp för att skapa incitament och 
förutsägbarhet för omgestaltning av allmän plats 
som håller ihop området och som gör det mer 
attraktivt för boende. Om bara enstaka fastig-
heter omvandlas så kan det innebära att området 
mister ett helhetstänk som behöver uppnås för 
att det ska upplevas sammanhängande och skapa 
kvaliteter för boende. Upplevelsen av exempelvis 
sammanhängande stråk med bebyggelse intill 
skapar större incitament till att området upplevs 
hänga ihop internt och med resten av Hässleholm 
och kan påverka närhetskänslan och transport-
valet. 

De allmänna platserna bidrar till det sociala livet 
i området genom olika typer av mötesplatser. För 
att boendemiljön som helhet ska vara attraktiv och 
tillgänglig är det viktigt att de allmänna platserna 
planläggs och iordningställs i början av de olika 
etapperna, till exempel grönstråk, naturparker, 
mindre platsbildningar, lekplatser, utegym, gång- 
och cykelvägar, rekreationsstigar m.m.
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Etapp 1 (Ca 5-10 år)
• Huvudgatans exakta dragning och utformning behöver 

anpassas till etapp 3 om det ska finnas bebyggelse på 
ömse sidor.

• Koppling till befintlig infrastruktur såsom gång- och 
cykelvägar och skolor. Som minst kan en tillfällig 
karaktär på gatorna söder om etappen kan vara aktu-
ellt. 

• Koppling till Finjasjön ska upprättas för en direkt till-
gång till vandringsleder och vattenkontakt.

• Säkerställa huvudgrönstråkets möjlighet att kopplas 
samman och hållas ihop med etapp 2.

Etapp 2 (Ca 5-15 år)
• Säkerställa att färdigställandet av områdets huvudsak-

liga grönstråk kan uppnås med en väst-östlig koppling 
som är sammanhängande.

• Möjligt behov av omdragning av motionsslinga i områ-
dets norra del. 

• Viss påverkan kan även avfallsupplaget ha, beroende 
på om det behövs åtgärder eller inte för att kunna 
möjliggöra bostäder intill. Detta undersöks i pågående 
utredning.

Etapp 3 (Ca 15-20 år)
• Hänsyn till pågående verksamheter
• Vissa pågående verksamheter kan fortgå om de inte 

har någon betydande omgivningspåverkan. Stora 
delar av etappen bör detaljplaneras i samma skede då 
det kommer att vara områdets huvudstråk som bör 
gestaltas i sin helhet med platsbildning och eventuellt 
integrerande och omvandling av befintliga byggnader.

• Möjliggöra ett centralt torg längs med huvudgatan 
med möjlighet till viss lokal kommersiell service då det 
inte finns i denna del av Hässleholm.

• På sikt blir detta centrala område den tätaste delen med 
en större andel flerbostadshus.

Etapp 4 (Ca 20-30 år)
• Hänsyn till pågående verksamheter
• Inför beslut om framtida lokalförsörjning för kommu-

nens ytkrävande verksamheter så bör alternativa loka-
liseringar studeras och utvärderas. Även uthyrning av 
kommunens större lokaler i området bör dels innehålla 
funktioner som kan vara en tillgång för området och 
dess invånare, alternativt om det går att samlokalisera 
vissa funktioner för att frigöra förtätningspotential för 
bostäder.
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EL
Lämplig lokalisering av nödvändiga nätsta-
tioner kommer att utredas vid framtagande av 
detaljplaner.

UPPVÄRMNING
Fjärrvärmenät finns idag utbyggt inom befintligt 
bebyggt område. Genom att ansluta ny bebyg-
gelse ges möjlighet till att områdets energian-
vändning miljöanpassas.

GEOTEKNIK
Geotekniska utredningar kommer att behövas 
för att inventera markförhållandena och vara 
underlag för utformning av struktur, grundlägg-
ning till bebyggelse, dagvattenhantering m.m.

MARKFÖRORENINGAR
Det pågår en utredning för att sammanställa 
och bedöma befintligt underlag, samt för att 
ge rekommendationer på fortsatt hantering av 
markföroreningar. Detta avsnitt ska utvecklas när 
pågående utredning är klar.

Fler markmiljöundersökningar och efterbehand-
lingsåtgärder kommer att behöva genomföras vid 
fortsatt planering och exploatering.

Kommunen och exploatörer ska ha en fortsatt 
dialog med Försvarsmakten när det gäller efter-
behandling. Miljöavdelningen är tillsynsmyn-
dighet vid framtida exploatering och det blir en 
civilrättslig fråga mellan exploatör och Försvars-
inspektören för hälsa och miljö när det gäller kost-
nadsfördelning. Normalt står Försvarsmakten för 
efterbehandlingskostnaderna ner till riktlinjer för 
MKM.

HUVUDMANNASKAP
Kommunen ska vara huvudman för allmänna 
platser vid framtagande av detaljplaner (gata och 
park) och ansvarar för drift och underhåll.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsplan
Inom planområdet finns ingen gällande fastig-
hetsplan. Behov att införa fastighetsindelningsbe-
stämmelser bedöms vid detaljplanering.

Fastighetsbildning och övriga förrättning-
ar
Fastighetsregleringar kan komma att vara aktuellt 
vid fortsatt planering.

Om kvartersmark styckas av krävs fastighetsbild-
ning som bekostas av exploatören.

Allmänna ledningar inom kvartersmark ska lämp-
ligen tryggas genom u-områden.

EKONOMISKA FRÅGOR
Upprättandet av planprogrammet bekostas av 
tekniska nämnden.

Exploatören står för alla uppkomna kostnader i 
samband med exploatering, exempelvis flytt av 
ledningar,  anslutningsavgifter, bygglovavgifter 
och eventuella utredningar.
 
Kostnaden för genomförandet av framtida 
detaljplaner ska i huvudsak belasta de exploatörer 
som får nytta av planen. Om det avser kommunal 
mark, regleras frågan genom att kommunen får 
ersättning för kostnaden vid försäljning av bygg-
rätter i området. Om det avser privat mark kan 
frågan regleras antingen genom exploateringsavtal 
eller genom uttag av gatukostnadsersättning. 

Kostnaden för framtida drift av allmänna platser 
i form av omgestaltning av gator, grönområden, 
platsbildningar, gångstigar, gator m.m. belastar 
huvudmannen, vilket föreslås vara kommunen.
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BEDÖMNING OCH BESLUT OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN
Ett genomförande av planprogrammet antas inte 
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 
4 kap 34 § plan- och bygglagen eller 6 kap 11-18 
§§ miljöbalken. En särskild miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas 
därför inte. Ställningstagandet att genomförandet 
av detaljplanen inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan grundar sig på följande:
- Planförslaget följer den fördjupade översikts-
planens intentioner
- Riksintressen, jordbruksmark, strandskydd och 
miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas
- Planförslaget innebär inga risker för människors 
hälsa och säkerhet
- Majoriteten av naturvärden bevaras, men en 
viss påverkan sker
- Viss risk för bilberoende finns på grund av 
områdets lokalisering, men struktur och bebyg-
gelse som stödjer gång, cykel och kollektivtrafik 
gör det möjligt för resurseffektiva och hållbara 
transporter.

Ställningstaganden för respektive påverkan 
fördjupas i detta kapitel.

Kommunen beslutar att genomförandet av 
planen inte antas innebära betydande miljöpå-
verkan (5 kap. 11 a § tredje stycket PBL).

ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTS-
PLAN
Pågående arbete med översiktsplan pekar ut 
Hässleholms stad som ett område som inte har 
särskilda ställningstaganden, utan markanvänd-
ning och utvecklingsstrategier styrs enligt den 
gällande fördjupade översiktsplanen. Hässleholm 
ska vara en ung, grön och urban stad. Ett fokus 
ligger på förtätning, att växa inåt, ta tillvara redan 
ianspråktagen mark och att använda den effekti-

Konsekvenser

vare. Förtätning ska koncentreras till stationsnära 
lägen och i kollektivtrafikstråk för att bidra till att 
minska bilberoende och öka andelen resor med 
gång och cykel.

Planprogrammet bedöms stämma överens med 
den fördjupade översiktsplanens intentioner.

RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV
För planområdet bedöms främst naturvärden, 
friluftsmöjligheter samt miljökvalitetsnormer för 
vatten vara värden kopplat till riksintressevärdena 
som kan påverkas. Större delen av det område 
som föreslås för ny bebyggelse i Garnisonen är 
ianspråktaget sedan tidigare genom den militära 
verksamheten, vilket innebär att majoriteten av 
värdefull natur bevaras och påverkas därmed 
inte betydande. Friluftslivsstråk med Skåneleden 
kommer att bevaras öster om Garnisonsområdet 
för att bibehålla en koppling mellan Hovdala/
Finjasjön och Hässleholmsgården. Motions-
slingan i norra planområdet bevaras eller flyttas, 
vilket innebär att bebyggelse kan uppkomma 
intill. Möjliggörande av ytor för dagvattenhan-
tering säkerställs, vilket tillsammans med att 
bostäder ska utvecklas innebär att påverkan på 
miljökvalitetsnormer kan förhindras.

Då förslaget inte bedöms inkräkta på de värden 
som beskrivs, innebär planprogrammet inte 
någon påverkan på riksintresset för friluftsliv. 

FRAMTIDA RIKSINTRESSE FÖR JÄRNVÄG
Pågående lokaliseringsutredning för nya stam-
banor pekar ut en möjlig korridor norr om 
Garnisonen, vidare mot Hässleholmsgården 
och in mot Hässleholm C. Planprogrammet 
bedöms inte påverka denna alternativa korridor. 
Kommunen förordar ett stationsläge i Hässle-
holm stad, utan en koppling norr om Garni-
sonen.
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MARK, LUFT OCH VATTEN 
Markföroreningar
Det finns konstaterade föroreningar i området 
och ytterligare provtagning kommer att behöva 
göras vid framtagande av detaljplaner för 
bostäder. Delar av området kommer att behöva 
efterbehandlas vid uppförande av bostäder, då 
alla utpekade föroreningar inte har efterbehand-
lats, samt att genomförd efterbehandling endast 
uppnår riktvärden för mindre känslig verk-
samhet. Rekommendationer om fortsatt arbete 
angående markmiljö kommer att sammanställas i 
pågående utredning.

Radon
Byggnader inom lågriskområde kan normalt 
utföras utan särskilda skyddsåtgärder utan att 
högsta tillåtna radonhalt kommer att överskridas i 
byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska 
radonrisken på varje byggplats och vidta tillräck-
liga skyddsåtgärder åligger exploatören.

Miljökvalitetsnormer för luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft syftar till 
att skydda människors hälsa och miljön. Gällande 
miljökvalitetsnormer enligt svensk författnings-
samling (SFS 2001:527) avser halterna i utom-
husluften av kväveoxid, svaveldioxid, bly, kolmo-
noxid, partiklar, benzen och ozon.

Miljökvalitetsnormerna överstigs inte i Häss-
leholms kommun. Planförslaget bedöms inte 
innebära någon betydande försämring av luftkva-
liteten.

Miljökvalitetsnormer för vattenförekom-
ster
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster 
(ytvatten, grundvatten och skyddade områden) 
syftar till att tillståndet i våra vatten inte ska 
försämras och att alla vatten ska uppnå en 
bestämd miljökvalitet.

Planområdet berör ytvattenförekomst. Planför-
slaget innebär att ytor säkerställs för möjligheter 
till dagvattenhantering, som ska förhindra en 
negativ påverkan på miljökvalitetsnormer.

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Risker
Ingen led för farligt gods går i närheten eller 
genom området.

Lackering sker i mycket begränsad omfattning 
och minskar successivt inom utpekad verk-
samhet, lokaliserat längst norrut av befintlig 
bebyggelse. Detta bedöms inte påverka möjlig-
heten att uppföra bostäder intill.

Verksamhetsbuller
Det bedöms inte finnas några verksamheter i 
området som orsakar någon betydande omgiv-
ningspåverkan av buller. 

- Truckverkstaden använder främst eldrivna 
fordon och har enstaka leveranser. 
- Det finns en bilverkstad i områdets centrala 
delar som kan avge visst buller.
- Kring MILO-verkstaden finns förråd där 
omlastning kan pågå, men med en begränsad 
bullerpåverkan. 
- Tekniska förvaltningens driftavdelning 
använder främst lättare fordon.

I takt med att området utvecklas behöver befint-
liga närliggande verksamheter bedömas närmare. 

Trafikbuller
Bullerutredning har inte gjorts som underlag för 
planprogrammet, då de föreslagna första etap-
perna i nordväst ligger längre ifrån områdets 
huvudsakliga trafikflöden som är koncentrerade 
kring östra entrén. Trafikflöden påverkar inte 
områdets första etapper. Framtida behov av utred-
ning kommer att behöva tas ställning till, bero-
ende på hur mycket av området som omvandlas, 
planerade bebyggelsetyper, täthet m.m. Det kan 
vara aktuellt med bullerutredningar först vid en 
större planläggning av områdets centrala och 
tätare delar, exempelvis vid etapp 3 som har en 
närmare koppling till områdets entré.
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De övergripande principerna för områdets 
struktur och bebyggelse kommer dock att säker-
ställa att eventuellt höga bullernivåer kan hanteras:
- En mer eller mindre sluten kvartersform längs 
med huvudstråken ger goda förutsättningar 
för avskärmande bebyggelse och tysta sidor på 
insidan av kvarteren.
- Gatustrukturen med flera huvudgator och 
finmaskighet, tillsammans med hastighetsbegrän-
sande åtgärder skapar ett fördelat och lugnt trafik-
flöde som begränsar bullerpåverkan.
- Någon genomfartstrafik kommer inte att före-
komma i detta skede av Garnisonsområdets 
utveckling då en genomfartsled till Helsingborgs-
vägen inte bedöms vara motiverat. 

Tidigare bedömning om en koppling från Garni-
sonen till Helsingborgsvägen, och därmed uppfö-
randet av en genomfartsled, gjordes år 2017. Syftet 
med utredningen var att undersöka om cirkula-
tionsplatsen Grönängsplan kunde avlastas genom 
en ringväg. Utredningen fann inga motiv till att en 
sådan koppling var nödvändig genom att:
- Endast 5-10 % av totaltrafiken på Helsingborgs-
vägen kom från Hovdalavägen.
- Hovdalavägen är fortsatt närmsta väg för trafi-
kanter som ska från Garnisonen mot Hässleholm 
centrum eller söderut mot Malmö
- Stort intrång i naturen och begränsad möjlighet 
att utnyttja kopplingen till ny bebyggelse.

Av dessa anledningar ansågs inga skäl eller motiv 
tala för att uppföra en ny ringväg genom Garni-
sonen. Utöver denna bedömning görs nedan 
tillägg:
- Riksintresseområde för friluftsliv tillkom under 
2017, vilket ytterligare stärker områdets värden 
som viktiga för att upprätthålla särskilt goda förut-
sättningar för berikande upplevelser i natur och 
kulturmiljöer samt friluftsaktiviteter. En ringväg 
kan utgöra ett hot mot riksintressets värden.
- En ringväg genom Garnisonen riskerar att 
skapa en smitväg mellan Helsingborgsvägen 
och Hovdalavägen då trafik som idag kör denna 
sträcka kan överföras till Garnisonen. Detta kan 
medföra en större barriär på grund av en högre 
trafikbelastning genom omvandlingsområdet 
Garnisonen, vars huvudstråk ska upplevas som 

tryggt och småskaligt. Risken för ökade bullerni-
våer bedöms även bli betydligt större och därmed 
skapa en störningsrisk för nya bostäder.

Sammantaget bedöms nackdelarna (samhällseko-
nomiskt, utnyttjandegrad, nytta, störnings- och 
barriärrisk samt riksintresse) med en ringväg över-
väga fördelarna (potentiellt en viss avlastning av 
Grönängsplan). Programmet håller dock öppet 
för att en fortsatt utveckling av både bebyggelse 
och infrastruktur norrut kan möjliggöras på lång 
sikt genom att huvudgatan avslutas med skogs-
mark. Lämpligheten utifrån bland annat riksin-
tresse, naturvärden, trafikbuller och samhällse-
konomi behöver dock prövas och olika intressen 
noggrant avvägas om detta i framtiden blir aktu-
ellt att pröva.

Annan påverkan 
Planområdet ligger utanför rekommenderat 
skyddsavstånd för luktpåverkan från Hässle-
holms avloppsreningsverk.
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NATURMILJÖ
I stora drag kommer majoriteten av den befint-
liga naturmiljön att bevaras, då det finns omfat-
tande höjdbildningar, lågpunkter, skyddsvärda 
träd och naturvärdeområden som tillsammans 
bildar den blågröna infrastrukturen som i stort 
ej ska bebyggas. De ytor som idag är hårdgjorda 
eller grusade pekas ut som område lämpligt för 
bebyggelse, med undantag för området i de norra 
delarna väster om huvudstråket.

Viss exploatering av slänterna inom naturmark 
intill utpekade bebyggelseområden kan före-
komma och påverkan behöver studeras och 
avvägas närmre i samband med detaljplanering. 
Viss negativ påverkan kommer att ske på utpe-
kade områden med visst och påtagligt natur-
värde. Dammen i nordöst som har ett högt värde 

kan komma att påverkas om utökad fördröjning 
behövs för omvandling inom etapp 4. En expan-
dering av dammen kan behövas vid omvandling 
för att utöka fördröjningskapaciteten, samtidigt 
kan värdena öka om dammen blir större.

För de två områden som är utpekade som värde-
fulla för gaddsteklar kommer ett område att 
påverkas negativt. Den andra ytan, skjutvallen vid 
korthållsbanan, bevaras inom naturmark. Även 
andra ytor såsom södersluttningar föreslås hållas 
öppna.

Det kommer sammantaget att ske en förändring 
och påverkan på naturmiljön, främst i de norra 
delarna, men påverkan bedöms inte vara bety-
dande då de högst värderade områdena ligger 
utanför planområdet i söder.

Karta på möjligt påverkade naturvärdeområden. 5 av 19 områden kan påverkas i varierande omfattning, fyra med visst värde 
och ett med påtagligt värde. Hänsyn bör tas till skyddsvärt träd i norr. Eventuell påverkan på damm i nordost.
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KULTURMILJÖ 
Påverkan på kärnområde / buffertzon
En viss påverkan av helhetsmiljön har redan skett. 
Inom kärnområdet, som ej rekommenderades 
utsättas för exploatering eller förändring, finns det 
mycket flexibla byggrätter i gällande detaljplan. 
Dessa riskerar att innebära en större förvanskning 
om exploatering inte sker mycket varsamt, men 
byggrätterna är inte avgränsade i yta eller exploa-
teringsgrad. Det är möjligt att undvika förvansk-
ning genom en välavvägd utformning, placering 
och gestaltning. Inom buffertzonen som kultur-
miljöutredningen från 2003 identifierade har ny 
bostadsbebyggelse uppförts vid muséet och är 
på gång att uppföras vid de södra kasernerna och 
mässarna. Inom buffertzonen rekommenderade 
utredningen inte någon större exploatering eller 
förändring.

Planprogrammet medför möjligheter till exploa-
tering och bebyggelseutveckling längs med Garni-
sonsvägen, vilket delvis befinner sig inom kultur-
miljöutredningens kärnområde. Dock så bör 
kärnområdet skyddas visuellt i norr och öst av en 
höjdrygg, vegetation samt av idrottshallen vilket 
gör att upplevelsen av kärnområdet, sett från dess 
insida, kan bevaras vid ny bebyggelse längs med 
Garnisonsvägen och Regementsvägen som är 
viktiga huvudstråk. Bevarandet av och hänsyn till 
den omslutande vegetationen är centralt för att 
behålla kärnområdets miljöskapande värden och 
för att visuellt avskärma det mot den bebyggelse-
utveckling som föreslås längs huvudstråken.

I samband med eventuellt bygglov inom kärn-
området bör vegetationsridåer, träddungar och 
vissa delar som redan idag är planlagda som kvar-
tersmark för bebyggelse, exempelvis längs höjd-
ryggen i öster och kring idrottshallen, tas hänsyn 
för att göra en platsspecifik anpassad byggrätt och 
bevarande av grönstruktur och hus i park. Alter-
nativt ytterligare detaljplanering behövas för en 
noggrann prövning och högre anpassningsmöj-
lighet.

Påverkan på ytterområde
Den fördjupade kulturmiljöanalysen identifierar 
ett tämligen omfattande ytterområde som i stora 

drag bedöms mer eller mindre kulturhistoriskt 
värdefull och inbegriper nästan all bebyggelse 
utanför kärnområdet i form av lagerbyggnader, 
verkstäder, garage, stråk, markbeläggning och 
platsbildningar. För ytterområdet, främst längs 
med huvudstråket, bedöms omvandlingsbehovet 
överordnat kulturmiljövärdena, för att kunna 
åstadkomma en förtätning som attraktiv, mark-
effektiv och ekonomiskt hållbar. I ytterområdet 
kan därför vissa enskilda byggnader integreras i 
en framtida bebyggelse eller platsbildning, om det 
finns incitament för att bevara och omvandla, samt 
att befintliga stråk, markbeläggning och landskap 
bevaras. Exempelvis kan några få garagebygg-
nader, tyghuset, målboden och MILO-verkstaden 
få nya funktioner som blir en tillgång för området.

Vid framtida detaljplanering av de enskilda etap-
perna behöver avvägning göras om det finns motiv 
att behålla viss värdefull bebyggelse och platsbild-
ning inom ytterområdet och integrera dessa i nya 
kvarter, exempelvis med nya funktioner intill en 
plats.

Sammantagen bedömning
Utgångspunkter för Garnisonen är att en omvand-
ling till blandad stadsbebyggelse ska ske. Omvand-
lingsintresset bedöms generellt överordnat poten-
tiella kulturmiljövärden inom det yttre området, 
men att värdefulla inslag kan integreras med 
framtida omvandling. I den fördjupade kultur-
miljöanalysen anges fyra scenario. Riktlinjen för 
ytterområdet blir att enskilda / vissa byggnader 
och platser bör sparas, samt att vägar och belägg-
ning bevaras. Tillsammans bidrar till att det mili-
tära arvet kan fortleva och avläsas i stadsmiljön. 
En avvägning mellan bevarande och omvandling 
behöver göras i en helhet vid detaljplanering av 
det centrala stråket för att bedöma påverkan på 
kulturmiljövärdena. 

Främst ska hänsyn tas till kärnområdet och 
buffertzonen så att dessa inte förvanskas ytterli-
gare. Här bedöms kulturmiljövärdet överordnat 
omvandlingsintresset. Sammantaget bedöms 
Garnisonen kunna utvecklas enligt planpro-
grammet utan risk för påtaglig förvanskning av 
de kulturhistoriska värdena, om markbeläggning, 
stråk, några platser och byggnader integreras och 
får nya roller i området.
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SOCIALA KONSEKVENSER 
Möten
Genom att på olika skalnivåer möjliggöra för 
möten genom förgårdsmark, entréer mot gator, 
gemensamma gårdar, publika platsbildningar, 
tydliga kvartersbildningar och stråk skapas goda 
förutsättningar för en socialt hållbar stadsmiljö. 
Detta bidrar till att människor träffas genom att 
det finns platsbildningar och att flödet genom 
området ökar när stråken upplevs som trygga, 
sammanhängande och gena. 

Vid möten, både ytliga och med nära grannar, 
skapas en överbryggning mellan olika grupper 
och individer på både grannskaps-, kvarters- och 
stadsdelsnivå. Möten mellan människor ger ett 
ökat socialt kapital och därmed ökat förtroende 
för den andre, större tillit till medmänniskor och 
därmed en tryggare stadsmiljö.

Kvartersstrukturens och bostadsgårdars utform-
ning påverkar det sociala livet, möjligheterna till 
möten och i vilken grad gårdar används. Mer 
slutna kvarter med en kringbyggd insida som 
avskiljer den från det offentliga rummet, samt 
tydliga gränser genom exempelvis häckar, korre-
lerar med en högre känsla av trygghet och till-
hörighet. Kvarter med avskilda gårdar, en tydlig 
inramning samt en viss rymd uppvisar i högre 
grad spår av olika boendeinitiativ och aktivitet då 
platsen är tydligt gemensam för de boende inom 
kvarteret. En otydlighet i rumsavgränsning kan 
orsaka osäkerheter i hur en plats ska användas och 
att användningen av platsen därmed uteblir, vilket 
minskar boendekvaliteter genom mindre använd-
bara ytor.

I dessa avseende ses trädgårdsstadens principer 
med varierade bostadsformer, tydliga strukturer 
och platser, väl utformade bostadsgårdar, kvar-
tersparker och sammanhängande grönstråk som 
goda förutsättningar för möten.

Fysisk aktivitet och hälsa
Den täta och varierade stadsstrukturen tillsam-
mans med grönstrukturen understödjer en aktiv 
livsstil genom att det uppmuntrar till rörelse 
och ger möjlighet till rekreation inom kvarteret, 

stadsdelen eller ut i den närliggande naturen. En 
utspridd och jämn tillgång till grönstruktur ger 
förutsättningar för en jämlik hälsa för alla boende.

Befolkning och service
En ökad befolkning skapar ett större underlag 
för lokal service, arbetsplatser och kollektivtrafik, 
vilket bidrar till att minska transportbehovet och 
bilberoendet.

Tillgänglighet
En småskalig kvartersstruktur med ett tätt nätverk 
av gång- och cykelvägar skapar en tillgänglig fysisk 
miljö med större valmöjligheter att ta sig runt med 
alla former av färdmedel, med eller utan fordon. 

Trygghet
Principerna för områdets stråk, platser och bebyg-
gelse bidrar till en brottsförebyggande stads-
struktur som bidrar till trygghet i form av tydlig 
tillhörighet av platser, sammanhängande och tät 
gatustruktur som bidrar till att sprida ut rörelser 
i området och bebyggelsens framsidor vända mot 
gator som skapar en naturlig övervakning.

Barnperspektiv
Närheten till grönområden, gång- och cykelvägar 
till skolor och idrottsanläggningar gör att barn 
kan ta sig till dessa målpunkter på ett självständigt 
sätt. Tillsammans med kollektivtrafikstråk och 
kopplingar till rekreationsområden bidrar detta 
till barns självständighet och rörelsefrihet. I takt 
med att området omvandlas kan platser och funk-
tioner, exempelvis platsbildningar i grönstråket, 
också utvecklas exempelvis i samråd med barn i 
området.

EKOLOGISKA KONSEKVENSER 
Resurshushållning
Genom att främst ta vara på redan anspråkstagen 
mark kan nya stadsmiljöer minska avtrycket på 
naturens resurser genom att mindre värdefull 
mark återanvänds för nya ändamål.

Värdefull och karaktärsskapande grönska ges en 
central roll i området, vilket gör att påverkan på 
naturresurser och biologisk mångfald begränsas.
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Då inga delar av planområdet omfattas av jord-
bruksmark så påverkar inte genomförandet av 
planprogrammet en långsiktig livsmedelsförsörj-
ning genom dess markanspråk.

En blandning av bostadsformer, en låg och 
till delar tät bebyggelsestruktur bidrar även till 
att hushålla med markresurser, samtidigt som 
grönytor inom kvartersmark kan säkerställas.

Grönska och ekosystemtjänster
De gröna miljöerna är viktiga pusselbitar i en 
välfungerande livsmiljö och har livsviktiga egen-
skaper. Ekosystemtjänster är alla produkter och 
tjänster som naturens ekosystem ger människan 
och som både indirekt och långsiktigt bidrar till 
vår välfärd och livskvalitet. Att spara på större 
sammanhängande grönområden, möjliggöra 
gröna gemensamma bostadsgårdar och kvarter-
sparker med dagvattenhantering, trädplanterade 
gator och privata trädgårdar ger goda förutsätt-
ningar för en struktur som stödjer många ekosys-
temtjänster. Detta kan vara temperaturreglering, 
skugga vid höga temperaturer, motståndskraft 
vid stora nederbördsmängder, livsmiljöer för 
olika arter, rekreationsmöjligheter som skapar 
välmående och hälsosamma miljöer och generellt 
påverkar fastighetsvärden och boendemiljön posi-
tivt.

Med ett förändrat klimat och fler antal varma 
dagar ökar risken för urbana värmeö-effekter i 
tätbebyggda områden med mycket höga tempera-
turer som följd. Även en ökad årsmedelnedebörd 
förväntas bli kraftigare och återkomma oftare, 
vilket ökar översvämningsrisken.

En stor andel hårdgjorda ytor med få inslag av 
grönska och vatten skapar en hög värmelagring-
skapacitet. Detta kan ha stora negativa effekter 
för riskgrupper, påverka energianvändningen och 
luftkvaliteten m.m. Genom att säkerställa befintlig 
och arbeta in en ny grönstruktur på flera nivåer 
av stadsdelen skapas en utjämningseffekt som 
sammantaget bidrar till att reglera temperaturen. 
Den övergripande värdefulla grönstrukturen 
sparas och utvecklas. Bebyggelsen anpassas till 

gröna och blåa strukturer så att spridningssam-
band och den ekologiska funktionen bibehålls i 
möjliga mån.

Exploatering kan bidra med ekosystemtjänster 
genom att exempelvis skapa gröna tak, plantera 
värdefulla träd på innergårdar.

Klimatpåverkan
Strukturen på våra samhällen har stor inverkan 
på möjligheter att leva klimatsmart och miljövän-
ligt. Målpunkter och vardagsfunktioner i närheten 
av bostäder skapar goda möjligheter. Genom 
att följa trädgårdsstadens principer bidrar det 
till en attraktiv stadsmiljö som kan öka andelen 
fotgängare och cyklister. Trivsamma gaturum, 
en tätare bebyggelsestruktur centralt, gång- och 
cykelnät och blandade funktioner bidrar till en 
struktur där oskyddade trafikanter gärna rör sig. 
Området har en god närhet till kollektivtrafik, 
vardagsservice, rekreation och centrum vilket har 
en betydande inverkan på möjligheterna till att 
minska klimatpåverkan.

Stadsbussarna har idag en relativt låg turtäthet, 
vilket minskar dess konkurrenskraft och möjlighet 
att utgöra ett alternativ till bilen. Däremot så 
finns det idag en viss vardagsservice i området 
som är möjlig att nå via gång eller cykling, samt 
att befintliga och nya cykelkopplingar till Häss-
leholm möjliggör cykelpendling till Hässleholms 
stad och järnvägsstation för både arbetspendling 
och fritidsaktiviteter. En något perifer lokalisering 
av utvecklingsområdet utan ett tydligt samman-
hållet stadsbebyggelsestråk in mot centrum kan 
ge sämre incitament att röra sig mellan staden och 
Garnisonen på ett klimatsmart sätt. Ett perifert 
läge som byggs tätt, funktionsblandat och med 
attraktiva gator och platser har svårt att konkur-
rera med ett centralt läge när det gäller klimat-
påverkan från transporter. Den enskilt viktigaste 
faktorn för minskad klimatpåverkan är läget 
(Region Skåne, 2014, s. 38).

Sammantaget ges relativt goda förutsättningar 
att leva klimatsmart genom programområdets 
struktur och utformning, trots områdets perifera 
läge. Genom en något högre täthet, funktions-
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blandning, bra kommunikationer och ett tätt och 
gent gång- och cykelnät kan det mentala avståndet 
till centrum minskas. En effektiv kollektivtrafik, 
goda möjligheter till cykelparkering, laddinfra-
struktur och en attraktiv gatumiljö inom området 
är viktigt att ta vidare in i genomförandet och 
utvecklingen av området. Ett rakare busslinjestråk 
ger möjlighet till snabbare åtkomst till Hässle-
holm. Närservice i form av exempelvis livsmedels-
butik, vårdcentral, frisör ska ges möjlighet till och 
sträva efter i strategiska lägen längs med huvud-
stråk och platsbildningar. Detta kräver att en viss 
täthet uppnås för att skapa ett bättre underlag för 
både lokalservice och kollektivtrafik. Energief-
fektiv bebyggelse, goda förutsättningar för cykel-
parkering och bil-/cykelpool uppmuntras. Det är 
möjligt att utöka fjärrvärmenätet för en uppvärm-
ning med låg klimatpåverkan.

Genom att arbeta med flera åtgärder kan detta 
kompensera för den risk för ökade växthusgas-
utsläpp som områdets perifera läge kan generera, 
exempelvis:

• Närhet och koppling till förskola och skola
• Blandad bebyggelse (skola, arbetsplatser, 

bostäder, rekreation, viss service längs med 
huvudstråket)

• Kollektivtrafiknära
• Småskalig bebyggelse och mobilitetsstruktur
• Promenadvänlighet
• Koppling till Hässleholm med gång- och 

cykelvägar
• Tydlig skyltning om avstånd till Hässleholm
• Tidig anslutning till befintliga gång- och cykel-

vägar som knyter programområdet till Häss-
leholm

• Bevarande av större sammanhängande natur-
områden bidrar till god lokal rekreation och 
kolinlagring
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Förutsättningar

BAKGRUND
Garnisonsområdet har sedan försvarsbeslutet år 2000 varit föremål för flera olika ställningstaganden om 
vilken utvecklingsinriktning området ska ha genom olika strategiska planeringsprocesser, allt från översikts-
planering till visionsskisser och planprogram. Dessa har främst varit på en konceptuell nivå och inte utgjort 
ett tillräckligt djupgående planeringsunderlag inför fortsatt detaljplanering. I samband med arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen påbörjades ett nytt programarbete.

Tekniska nämnden ansökte om att upprätta planprogram den 18 mars 2016. Byggnadsnämnden beslutade 
den 14 februari 2017 § 22 om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att utarbeta övergripande planerings-
underlag för Hässleholm 88:16 m.fl. (Torshem), hela stadskaraktärsområdet Garnisonen enligt avgränsning i 
fördjupad översiktsplan. Den 24 februari 2021 § 28 beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden att omfatt-
ningen begränsas till Garnisonsområdet.

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Stora delar av Garnisonsområdet ägs av kommunen, efter markköp när försvaret avvecklades. Efter hand 
som bebyggelsen i området har börjat användas för nya ändamål och när området har bebyggts har ett mer 
varierat fastighetsägande uppstått.

Hässleholms kommun HIBAB
Hässlehem Privat
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HISTORIA
Garnisonsområdet har under längre tid använts till regemente, men är även en del i ett större 
sammanhang av äldre mänsklig närvaro, vilket gör det till en plats med en särskild identitet och 
lång historia.

Förhistoria
Finjasjön är välkänd utifrån förekomsten av 
många tidiga stenåldersboplatser som finns vid 
dess stränder. De äldsta är 11-12000 år gamla 
och är därmed bland de äldsta boplatser som det 
finns kännedom om i Sverige. Dessa är lokalise-
rade kring Almaåns dåvarande utlopp samt vid 
sjöns västra och södra stränder. Det finns rikligt 
med fornlämningar i närheten av sjön, främst 
fossil åkermark, gravfält, boplatser och odlings-
lämningar. Sammantaget är trakterna kring Finja-
sjön rika på fornlämningar med spår från hela den 
förhistoriska tiden.

Brons- och järnålder
Under brons- och järnåldern var bebyggelsen 
koncentrerat söder och väster om Finjasjön. Före-
komsten av fossil åkermark i skogarna tyder på 
odling och bebyggelse under järnåldern, men 
även under medeltiden. Vid sjön har det legat två 
borgar; Hovdala och Mölleröds kungsgård, söder 
respektive norr om Finjasjön.

Hässleholms uppkomst
Nordöst om planområdet ligger Hässleholms-
gården, en herrgård av medeltida ursprung, som 
omtalas första gången vid 1500-talets mitt. Den 
nuvarande huvudbyggnaden uppfördes 1819. 
De nordligaste delarna av planområdet har legat 
under Mölleröd och den södra delen under Sjör-
röds gård. Gränsen mellan dessa fastigheter har 
också varit sockengränsen mellan Finja socken och 
Stoby socken. Det fanns inga gårdar i området, 
men platsen beboddes av bönder och torpare och 
bebyggelsen utgjordes av ett par torpställen som 
tillkommit under 1860-talet. Under 1800-talet 
tillkom Hässleholms stad som ny enhet i och med 
stambanans uppförande och staden fick sitt namn 
efter Hässleholmsgården.

Garnisonsområdet
Hässleholm stads epok som garnisonsstad 
inleddes 1904 när beslut om att Skånska träng-
kåren (T4) skulle förläggas till Hässleholm. Kåren 
flyttade in 1907 i de nybyggda kasernerna utmed 
Finjagatan / Vankivavägen. När Skånska kavalle-
riregementet (K2) skulle ombildas till ett pansar-
förband, påbörjades processen om var det skulle 
förläggas. År 1943 beslutade riksdagen att det 
skulle lokaliseras i Hässleholm och platsen blev 
nuvarande garnisonsområdet norr om Finjasjön. 
I området uppfördes ca 100 byggnader och i 
oktober 1947 flyttade Kungliga Skånska pansar-
regementet, P2, från Helsingborg till Hässleholm.

Regementsområdet uppfördes på mark som 
bestod av blandskog med visst inslag av ängs- 
och betesmarker. De flesta av torpbyggnaderna 
försvann när regementsområdet byggdes ut.  
Stora delar av bebyggelsen och infrastrukturen 
som finns idag är uppfört av militären. Området 
användes uteslutande för militär verksamhet 
till dess att regementet P2 avvecklades den 30 
juni 2000 genom försvarsbeslutet samma år. 
Ett förband blev kvar i staden fram till ett nytt 
försvarsbeslut år 2004. Detta var det definitiva 
slutet för Hässleholms nästan 100-åriga epok som 
garnisonsstad.

Sedan dess har garnisonsområdet stegvis 
omvandlats till verksamhetsområde i de norra 
och nordöstra delarna om Garnisonsvägen samt 
inslag av samhällsservice, kontor och bostäder 
sydväst om Garnisonsvägen. Men stora delar av 
det ursprungliga regementsområdet står kvar, 
vilket är starkt bidragande till områdets identitet 
och kulturmiljö.
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1 - DRAGONSMÄSSEN
2 - WENDESMÄSSEN
3 - KANSLIHUS
4 - SJUKHUS
5 - KASERN FLYGAREN
6 - KASERN FINLAND
7 - KASERN SKOTTENBORG
8 - KASERN RIKSENSTÄNDER
9 - KASERN VON CARDELL
10 - KASERN WRANGEL
11 - KASERN NORDSTRÖM
12 - KASERN LÜBECKER
13 - KASERN RAMSWÄRD
14 - MATSALEN

15 - TRÄNGAREN
16 - MUSEUM
17 - HINDERBANA
18 - IDROTTSHALL
19 - TVÄTTPLATS
20 - MOTORFÖRRÅD
21 - DRIVMEDELSANLÄGGNING
22 - MOTOR-, ÖVNINGS- OCH 
VÅRDHALLAR
23 - MEKANISK VERKSTAD
24 - SERVICEFÖRRÅD, TYGFÖRRÅD 
M.M.
25 - MÅLBOD
26 - FILMSAL

27 - MEKANISK VERKSTAD
28 - VAKTEN
29 - SNICKARBOD, 
VEDFÖRRÅD M.M.
30 - STORA SKJUTBANAN
31 - KORTHÅLLSBANA
32 - AVFALLSUPPLAG
33 - DRIVMEDELSGÅRD
34 - ARTILLERIPLAN
35 - KOKPLATS
36 - UPPSTÄLLNINGSPLAT-
SER FÖR FORDON?
37 - SOLDATHEM
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Kulturmiljöplan (2021)
Regementsområdet i Hässleholm bedöms utgöra 
en omistlig rest efter nedmonteringen av det 
allmänna svenska försvaret. Området represen-
terar väl efterkrigstidens regementsbyggen, avse-
ende tankesätt, utformning och arkitektur. Det 
ses också som kulturbärare både gällande tradi-
tionsförvaltning och nydaning, men även en stark 
utbildningsplattform för den allmänna värnplikten 
genom att ca 50 000 soldater blev grundutbildade 
på platsen. Av den anledningen är anläggningen 
av stort samhälls- och socialhistoriskt värde. Regi-
onalt har området ett högt identitetsvärde, samt 
det symbolvärde som den militära verksamheten 
haft för Hässleholms stad.

Byggnaderna utgör tillsammans en enhet som 
binds ihop, understött av en stilren, funktionell 
arkitektur i ljusa färger. Detta skapar en spännande 
rymd och känsla, till skillnad från de kompakta 
regementen som uppfördes kring 1900. Färgsätt-
ningen av bebyggelsen skapar en harmoni mellan 
byggnation och landskap. Stora och röda plåttak 
och den faluröda idrottshallen utgör komple-
mentfärg till det omfattande, gröna lövtäcket. De 
ljusgula fasaderna som skymtar mellan träden 
bidrar till att förstärka djupverkan i det kuperade 
landskapet.

Regementet har ett tydligt miljöskapande värde, 
främst för att så många byggnader inom kaser-
nområdet finns kvar och att områdets struktur i 
hög grad finns kvar.

Gällande detaljplan innebär att delar av bebyg-
gelsen skyddas från förvanskning.

Fördjupad kulturmiljöanalys (2022)
Ytterligare fördjupning och värdering av områ-
dets kulturmiljövärden gjordes med särskilt fokus 
på ytterområdet som inte berörts tidigare.

De stora dragen som utgör områdets karaktär är 
att sydliga och norra delarna skiljer sig åt med en 
tidstypisk modernistiskt bebyggelseideal i form 
av tydlig funktionsuppdelning. De sydliga delarna 
har en grönare karaktär med bebyggelse som inte-
greras i naturen och funktioner som utformas med 

KULTURMILJÖ

Regionalt kulturmiljöprogram
Länsstyrelsen i Skåne län tog år 2006 fram ett 
kunskapsunderlag och pekade ut värdefulla 
kulturmiljöer. Hässleholms stad är utpekat som 
representativ för tidiga järnvägssamhällen samt ett 
tydligt exempel på garnisonsstad. Standardkaser-
nerna inom Garnisonen lyfts särskilt fram. 

Kulturhistorisk värdering (2003)
Regementsområdet uppfördes utefter efterkri-
gens traditionella normer för regementsbyggen. 
Luftiga och fria ytor mellan byggnaderna efter-
strävades där soldaterna sattes i centrum, med 
närhet till matsal, idrottsplats, marktenteri, sjukhus 
m.m. Den tyngre verksamheten med skjutbanor, 
fordonsverkstäder, garage, förråd m.m. lokalise-
rades vid utkanten av området. Arkitekturen har 
en statlig prägel med en stilren och funktionell 
utformning. Bebyggelsens färgsättning är över-
vägande ljusgul, vilket ursprungligen var oputsat 
tegel i röda nyanser. Mässarna har kvar det 
ursprungliga röda fasadteglet, medan kanslihuset 
och övriga byggnader i kärnområdet har putsats 
gula.

Regementsområdet innehar stora utrymmen för 
exploatering och företagsetablering, vilket är en 
utveckling som är nödvändig för att område ska 
kunna omvandlas och leva vidare. Den kulturhis-
toriska värderingen identifierar dock ett kärnom-
råde som inte bör utsättas för exploatering eller 
förändring, då den sammantagna miljön förmedlar 
intrycket från den militära verksamheten. Till 
kärnområdet identifierades en buffertzon, med 
syfte att understödja kärnområdet, som inte bör 
genomgå någon större form av exploatering eller 
förändring. Risken med en större förändring är 
att kärnområdet med tiden får karaktären av en 
öbildning, vilket skulle förvanska de bevarande-
värda delarna.

Fastigheter har fått namn efter de slag som skånska 
dragonregementet och dess tidigare former vunnit 
mellan åren 1676-1813.
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Markbeläggning
Gatstensbeläggningen är mycket viktig för områ-
dets karaktär, både som spår efter tung trafik som 
trafikerade området, men visar även områdets 
ålder och stenläggningen har samtidigt ett miljö-
skapande värde.

Stråk och platser
Det organiska vägnätet och de stora platserna är 
miljöskapande och en viktig representant för de 
stora fordonen som använts i området och som 
skalan anpassats till.

Sammanfattning
Inom ytterområdet skapar skalan, den enkla funk-
tionella arkitekturen tillsammans med naturen, 
platserna och stråken dess kulturhistoriska värde. 
Bebyggelsen återspeglar tradition; det faluröda, 
modernism; det gula och kamouflage: det bruna, 
vilket tillsammans gjorde att byggnaderna smälte 
väl in i det nordskånska skogslandskapet. De stora 
verkstäderna och garagelängorna visar på motor-
fordonens betydelse i den nya försvarsorganisa-
tionen vid den tidpunkt som P2 etablerades på 
under och efter andra världskriget. Byggnaderna 
har en stark koppling till detta nya vapenslag, 
med funktionalistiskt strama och långsträckta 
byggnadskroppar med rader av garageportar. 
Ursprungliga fönster av trä med äldre glas och 
beslag är viktiga för det funktionalistiska uttrycket 
som trots sin enkelhet präglas av kvalitet och 
omsorg om detaljer. Tillsammans med den gula 
färgsättningen, som är mycket viktig, har bygg-
naderna arkitektoniska och byggnadshistoriska 
värden.

Sammantaget har den militära verksamheten 
visuellt påverkat området, med både byggnader, 
kvartersnamn, gatunamn, skalan på gaturummen. 
Viktiga siktlinjer, topografin i området, tillsam-
mans med delar av bebyggelsen som kan utgöra 
viktiga utgångspunkter för hur området utvecklas 
samtidigt som tillräckligt med historiska spår 
kan bevaras för att ge området en identitet och 
karaktär som bidrar till attraktivitet.

soldaten i centrum kring en gemensam gröning. 
Utformningen av området baserades även på nya 
ideal  där skydd från luftangrepp skulle uppnås 
genom att kasernerna skulle spridas ut för att 
efterlikna ett bostadsområde. Sannolikt är syftet 
med den gula färgsättningen även att byggnaderna 
skulle vara svårupptäckta från luften.

Den norra delen / ytterområdet har en större skala 
på struktur och bebyggelse för att tillgodose funk-
tioner kopplade till fordon, service, lager m.m. 
Här är byggnaderna enkla och funktionella och 
byggda för att förvara pansarvagnar, vara förråd, 
tyghus, vapenförråd, persedelförråd, verkstäder 
m.m. som anknyter till pansarregementets verk-
samhet. Platsbildningarna intill dessa byggnader 
bidrar till karaktären och har använts till under-
håll, parkering och godsmottagning. De stensatta 
stråken och platserna ger områdets en speciell 
prägel. Ytterområdets värden kategoriseras nedan.

Siktlinjer
Bevarandet av siktlinjer, långa såväl som korta 
och avbrutna, är viktiga för orienterbarheten, för 
att få en historisk koppling samt för upplevelsen 
av längre vyer och att vissa delar kröker sig och 
skapar en variation av upplevelser. 

Skala
Storskaligheten, som är ett resultat av den 
bedrivna verksamheten, är också ett viktigt karak-
tärsskapande drag som skapas av stora volymer 
och ytor/platsbildningar. 

Fasadmaterial och färgsättning
Färgsättningen relativt dov jämfört med kärnom-
rådet, undantaget de faluröda träbyggnaderna. 
Den gula kulören är mycket viktig för områdets 
karaktär och för förståelsen av områdets framväxt 
och byggnadernas samhörighet med varandra. 
Slätputsade fasader på de större byggnaderna är 
en viktig detalj för att framhäva den funktionalis-
tiska stilen. Flera av de ursprungliga byggnaderna 
har helt eller delvis klätts med nya fasadbekläd-
nader och portar, vilket gör att deras ursprungliga 
utseende är tydligast på baksidorna.
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Rekommendationer från kulturhistorisk 
värdering
• Inom kärnområdet bör befintlig vegetation 

stå orörd och skötas i lämplig omfattning, 
samt röjas.

• Varsam förtätning är möjligt, med hänsyn till 
befintlig bebyggelse och vegetation.

• Färgsättning och material bör behållas på 
samtliga byggnader samt att traditionella 
metoder och material används vid reparation. 

• Vägnamn bör behållas och nya namn bör ha 
anknytning till den gångna verksamheten. 
Namnskyltar kan bytas ut mot enhetliga 
skyltar. Betong- och gatstensbelagda vägar 
bör behållas oförändrade.

• Minnesmärkena är de mest påtagliga detal-
jerna, förutom kasernbyggnaderna, som 
minner om den militära eran.

• Platsnamnen är ett spännande vittnesmål om 
gångna tiders militärväsen och svensk krigs-
historia.

Rekommendationer från kulturmiljöplan
• Områdets kärnområde bör ej exploateras 

eller förändras eftersom de på ett tydligt sätt 
förmedlar intrycket efter den militära verk-
samheten.

• I ytterområdet bör exploatering eller föränd-
ring ske i liten skala. Risken finns att kärnom-
rådet annars uppfattas som en ö, vilket skulle 
riskera en förvanskning.

• Områdets medvetna helhetsgestaltning och 
struktur bör bevaras

• Byggnadernas volymer, originaldelar, 
ursprunglig färgsättning och detaljer är viktiga

• Balansen mellan bebyggelse, grönytor, träd 
och övrig växtlighet ska tas hänsyn till

• Det viktigaste är att helhetskaraktären 
bevaras. Området tål att detaljer ändras, men 
volymerna, militärhistorien, hus i park med ett 
stort inslag av natur måste förbli tydliga.

Rekommendationer från fördjupad kultur-
miljöanalys
• Byggnaderna bör ses som en resurs som kan 

bli ett spännande inslag och bidra till områ-
dets identitet och skapar fler tidslager i bebyg-
gelsen.

• Återfår garagen och verkstadsbyggnaderna 
sitt ursprungliga utseende kommer de att 
bidra till arkitektonisk och antikvariska värden 
samt vara miljöskapande.

• I första hand bör garage längs Garnisons-
vägen och stenlagda platsbildningarna bevaras 
då detta är huvudstråket

• Garagen skulle fortsatt kunna användas 
som garage i de nya bostadsområdena, även 
gemensamhetsfunktioner eller verksamhets-
lokaler kan vara aktuellt.

• För större byggnader kan andra funktioner 
vara aktuella som inte är störande, exempelvis 
padelhall, go-cartbana, museum eller något 
annat som kräver stora ytor. Vid borttagning 
av större byggnader bör ny bebyggelse inspi-
reras av dess riktning och placering, samt att 
markbeläggningen runt om bevaras om den är 
av värde. Storskaligheten behöver tas hänsyn 
till, exempelvis kan de stora hallarna ge 
formen åt nya småskaliga kvarter med bibe-
hållen riktning och utbredning.

• Trä, tegel och putsfasader, de befintliga kulö-
rerna och ursprungliga utformningen bör 
uppnås vid bevarande. Den gula fasadkulören 
är en viktig detalj som ger området dess speci-
ella karaktär. Det enkla och funktionalistiska 
formspråket, samt fasadkulörerna och mate-
rialen, bör ny bebyggelse ta avstamp i. Nya 
byggnader bör i första hand vara slätputsade.

• Topografin utgör en stor del av karaktären 
och bebyggelse bör placeras och anpassas 
till terrängen. Omfattande schaktning bör 
undvikas.

• Vägnätet är en viktig historisk markör och 
viktig för den framtida orienterbarheten

• Strukturella element bör bevaras eller återan-
vändas, exempelvis gatsten i gata och i anslut-
ning till garagen är en mycket viktig karaktärs-
skapande detalj.

• Balans mellan bebyggelse, grönytor, träd och 
övrig växtlighet

• Byggnaderna tillsammans och i sitt samman-
hang ger mervärde. Att bevara enstaka bygg-
nader bidrar sämre till områdets läsbarhet.

• Om byggnader rivs så kan nya byggnadskrop-
pars placering med fördel efterlikna de befint-
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liga för att ta tillvara platsbildningarna.
• Andra beståndsdelar som minner om tidigare 

militära verksamheten kan utgöra intressanta 
inslag i ett framtida bostadsområde.

• Spolplattan kan bevaras för exempelvis tema-
lekplats, skatepark, utegym eller liknande.

Kulturhistoriskt värdefullt område

Värdefull bebyggelse

Kulturmiljöplan:

Kulturhistorisk värdering:

Fördjupad kulturmiljöanalys:

Kärnområde

Högre bevarandevärde

Buffertzon

Lägre bevarandevärde

Platser med bevarandevärde

Att bevara alla komponenter och byggnader inom 
området bedöms som orealistiskt och onödigt 
utifrån omvandlingsmålet. Genom att vissa bygg-
nader, vägar och platser sparas så kan det militära 
arvet fortsätta synliggöras.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Stadskaraktärsområde Garnisonen
Hovdalavägen utpekas som ett av stadens utveck-
lingsstråk. Utbyggnaden av Garnisonen sker 
primärt längs stråket Hovdalavägen, Garnisons-
vägen/Regementsvägen och Tygvägen. Här 
kopplas Garnisonsområdet ihop med resten av 
staden. Här läggs fokus på gaturummet, ny bebyg-
gelse, gröna kvaliteter och samspelet dem emellan.

Området kopplas ihop med staden och Hässle-
holms station genom Garnisonsvägen, kollektiv-
trafik, befintliga och nya cykelstråk och att Garni-
sonsvägen, Torshem och Hovdalavägen bebyggs 
med blandad bebyggelse.

Områdets närhet till naturen är en tillgång och 
naturvärden ska värnas, utvecklas och kopplas 
samman med omkringliggande natur- och rekre-
ationsområden. Avgränsningen av omvandlings-
området har gjorts med utgångspunkten att stödja 
syftet med riksintresset för friluftsliv. Mindre torg,  
mötesplatser, parker och lekplatser ska införas i 
området.

Uppskattningsvis kan det vara möjligt att omvandla 
området med ca 1000 nya bostäder. En tät och låg 
bebyggelse ska eftersträvas med en högre täthet 
längs områdets huvudstråk. En blandad bebyg-
gelse med bostäder, verksamheter samt social och 
kommersiell service ska uppnås.

Bebyggelsen ska gestaltas utifrån topografi, 
vegetation, befintlig bebyggelse, kulturhistoriska 
spår och rekreationsstråk. Trädgårdsstaden ska 
vara förebild för området med välgestaltade och 
småskaliga flerbostadshus och radhus, tydliga 
privata, halvprivata och publika zoner, gaturum 
med mänsklig skala, rumsskapande vegetation. 
Cykel- och bilparkering integreras med bebyg-
gelsen och stora markparkeringar undviks.

Framtidsplanens målbild är att Hässleholms stad 
ska bli:
• En nationell knutpunkt och tillväxtmotor
Hässleholm är en knutpunkt och mötesplats i 
södra Sverige och Öresundsregionen, är tillsam-
mans med Kristianstad en tillväxtmotor.
• En ung och urban stad
Hässleholm ska präglas av folkliv, rörelser, möten, 
utveckling, kreativitet och nytänkande. Kultur- 
och fritidslivet är rikt, en vacker stadsmiljö ska 
inbjuda till vistelse i staden. Kommunens urbana 
kärna och dess utbud riktar sig till alla kommu-
nens invånare.
• En grön och robust stad
Staden ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbar. Förutsättningar skapas för att leva håll-
bart, klimatsmart och hälsosamt, samt ge närings-
livet utvecklingsmöjligheter. Natur och grönska 
tar plats i staden.

För att nå målbilden ska Hässleholm utvecklas 
genom att bland annat:
• Staden växer inom den befintliga stadsstruk-

turen, som utnyttjas befintlig infrastruktur 
samt omvandlar och kompletterar redan 
ianspråktagen mark. Förtätning sker av både 
bebyggelse, mötesplatser, parker och grönska. 

• Det stationsnära området utvecklas till ett 
modernt nav för resande, kommunikation och 
möten. 

• Unika och varierade miljöer krävs för att 
Hässleholm ska vara en attraktiv bostadsort 
och besöksmål. 

• Staden kopplas till omkringliggande natur 
genom grönstruktur där befintliga parker, 
grönområden och värdefull natur ska värnas, 
utvecklas och skyddas mot nyexploatering. 

• Anpassning till ett förändrat klimat behövs 
genom att utforma gator och parker i syfte att 
absorbera regn och skänka skugga.

Framtidsplan för Hässleholms stad (FÖP)
Den övergripande målsättningen är att utvecklingen av Hässleholms stad ska bidra 
till ett långsiktigt ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.
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Detaljplaner
Detaljplan för Artilleristen 2 m.fl. - laga kraft 
2015-07-08
Inom planområdet finns en gällande detaljplan 
som täcker de södra delarna av garnisonsområdet. 
Syftet med planen är att fastställa en stomme för 
delar av den befintliga infrastrukturen och befint-
liga byggnadernas användning, samt möjliggöra 
förtätning. Centrum, bostäder, kontor, skola och 
vård möjliggörs och ny bebyggelse tillåts på f.d. 
tennisbanan, hinderbanan och vid det gamla sjuk-
hemmet. Grönstråk och grönområden säkerställs, 
samt att gång- och cykelvägar kopplar ihop Garni-
sonen med Sjörröd.

Utdrag från fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad

Utdrag från gällande detaljplan
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I Länsstyrelsens granskningsyttrande till Fram-
tidsplan för Hässleholm stad görs bedömningen 
att kommunen inte har redovisat hur genomför-
andet tillgodoser berörda riksintressen. Frågan ska 
prövas i kommande planläggning (FÖP, s. 199).

Huvudkriterier för riksintresseområdet
• Område med särskilt goda förutsättningar för 

berikande upplevelser i natur och kulturmil-
jöer.

• Område med särskilt goda förutsättningar 
för friluftsaktiviteter och därmed berikande 
upplevelser.

Summering av områdets värden
• Hovdala och Finjasjön erbjuder ett varia-

tionsrikt och spännande landskap. Området 
har även en lång kulturhistoria med forn-
lämningar, som påvisar dess långa historia av 
öppen odlingsbygd. 

• Hovdala slott är ett av de främsta minnesmär-
kena från snapphanetiden och var viktigt 
under kriget mellan Sverige och Danmark på 
1600-talet.

• Ett unikt öppet landskap med en stor samling 
sällsynta växt- och djurarter som bete och 
militärverksamhet har skapat.

• Det rika fågellivet runt Finjasjön och den 
sammanhängande strandskogen vid dess 
västra strand.

• Göingeåsen med dess vackra ädellövskog.
• Möjligheter för friluftsaktiviteter för både 

lokalbefolkningen och turister i form av 
vandring, mountainbike, ridning, geocaching, 
fågelskådning, bad och fiske i Hovdalaom-
rådet. Vandring kan ske längs med Skånele-
dens olika sträckningar och lokala vandrings-
leder.

• Tillgängligheten är god utifrån flera trans-
portsätt både lokalt och regionalt, med närhet 
till både rastplatser och ett varierat utbud av 
restauranger och caféer.

Kommunala planeringsunderlag
VA-strategier
Kommunen ska skapa utrymme för klimat- och 
miljöanpassade dagvattenlösningar på allmän 
platsmark. Ändrade nederbördsmönster som 
orsakas av klimatförändring kräver hållbara dagvat-
tensystem där avledningen minimeras och hante-
ringen efterliknar naturlig avrinning. En hållbar 
dagvattenhantering ska bidra till att skapa attrak-
tiva stadsmiljöer och minimera negativ påverkan 
på människors hälsa och miljön. Dagvattnet bör 
synliggöras och integreras i den byggda miljön 
och bidra till att stärka stadens gröns strukturer. 
Av den anledningen är det viktigt att säkerställa 
dagvattenfrågans plats tidigt i planprocessen.

I den urbana miljön behöver kommunen iden-
tifiera huvudavrinningsstråk för dagvatten och 
säkerställa att det inte finns risk för negativa 
konsekvenser av en översvämning i händelse av 
ett skyfall. Miljökvalitetsnormer för recipienter 
ska vara vägledande då åtgärder planeras och prio-
riteras.

Vid nyexploatering ska belastningen av dagvatten 
på nedströms liggande områden på sikt ska elimi-
neras så långt det är möjligt, genom att utveckla 
uppströmsarbetet för dagvattnet. Detta kan också 
göras genom att uppmuntra fastighetsägare att 
omhänderta dagvatten lokalt inom tomtmark där 
förutsättningar finns. Öppna dagvattenlösningar 
ska företrädesvis väljas före slutna system. Hante-
ringen av dagvattnet kan användas som en peda-
gogisk, rekreativ och estetisk resurs i den byggda 
miljön. Att lyfta fram och synliggöra vattnet spelar 
en viktig ekologisk roll och bidrar till den biolo-
giska mångfalden.

Riksintressen och förordnanden
Hela programområdet omfattas av riksintresse för 
friluftsliv som benämns ”FM 23 Hovdala-Finja-
sjön”, där planområdet är beläget i utkanten av 
områdets norra del. I stora drag omfattar riks-
intresset Göingeåsen, Hovdalaområdet med 
avgränsning mot Lunnahöja, Brönnestad och 
Matteröd, väster och norr om Finjasjön fram till 
Tyringe och Helsingborgsbanan. Riksintresset 
totala area är 8910 ha. 
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Summering av hot, bevarande och utveckling 
av områdets värden
Hot:
• Bebyggelseexploatering, vindkraft, täktverk-

samhet och bullerstörande verksamhet kan 
påtagligt skada områdets värden

• Försämring av vattenkvalitet kan skada 
värdena

Bevarande:
• Naturreservat förvaltas enligt skötselplan
• Naturvärden vårdas och utvecklas
• Strandskyddet respekteras
• Befintliga leder och anläggningar bevaras och 

underhålls
• Bebyggelseexploatering sker med stor hänsyn 

till natur- och kulturmiljövärden
• Naturvårdshänsyn i skogsbruket
• Det öppna landskapet vårdas och består
Utveckling:
• Ytterligare utöka tillgängligheten genom 

informationsspridning
• Säkerställa större delar av området genom 

exempelvis reservatsbildning

Planområdets värden
För planområdet bedöms riksintressets värden 
främst bestå av möjligheter för friluftsaktiviteter 
för lokalbefolkningen och turister. Skåneleden 
och lokala vandringsleder finns i direkt anslutning 
till planområdet. De viktigaste stråken och områ-
dena för att tillgodose riksintresset bedöms finnas 
runt om planområdet, främst i stråken mellan 
Hässleholmsgården-Mölleröds Kungsgård och 
längs med Finjasjöns strand. Riksintressets kultur-
miljövärden beskriver fornlämningar och Hovdala 
slott. Inom planområdet finns fornlämningar som 
är planlagda inom allmän plats.

Idag är stora delar av planområdet ianspråktaget 
med bebyggelse, hårdgjorda ytor och större grus-
ytor. Dessa bedöms inte bidra till de värden som 
riksintresset beskriver. Genom området är idag 
naturområdena svårtillgängliga och det finns inga 
tydliga stråk för exempelvis vandring genom plan-
området. Vandringsslingor och grönstråk som 
bidrar till riksintressets värden finns främst norr 
(slingor som utgår från Hässleholmsgården), 
öster (lokala vandringsleder och Skåneleden) och 
söder (grönstråk och Skåneleden vid Finjasjön) 
om planområdet.

Gällande hot, bevarande och utveckling av områ-
dets värden behöver utvecklingen inom planom-
rådet säkerställa att vattenkvaliteten inte försämras 
och att bebyggelse sker med hänsyn till natur- och 
kulturvärden.

Riksintressets omfattning samt planområdets lokalisering och gränser.
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OMRÅDESBESKRIVNING
Området karaktäriseras idag av en relativt gles och storskalig bebyggelse, då 
regementsbyggnader och pågående verksamheter är av en ej stadsmässig skala eller 
karaktär. Stora hårdgjorda ytor samt ett omfattande inslag av mindre och större 
naturområden bidrar till glesheten, samtidigt som de stora träden bidrar till att hålla 
nere skalan. Området upplevs som relativt levande på grund av den funktionsbland-
ning som finns med skolor, arbetsplatser och bostäder. Viss förtätning har skett i 
området som bidrar till att öka tätheten.

Landskaps- och stadsbild
Garnisonens olika delar har delvis olika karaktär, 
men närheten till naturen är områdets huvud-
signum. Torshem och Sjörröds gård, öster om 
Garnisonsområdet, karakteriseras av ett skogs- 
och kulturlandskap med mindre gårdar, ängsmark 
och gles, småskalig bostadsbebyggelse. Närom-
rådet är rikt på stengärden och andra spår från 
tidigare generationers bruk av marken.

I nordöst knyter området an till Hässleholmsgår-
dens rekreationsområde och det finns en välut-
vecklad infrastruktur för vandringsleder och 
motionsslingor i omgivningen.

Området präglas tydligt av den tidigare militära 
verksamheten, där områdets centrala regements-
område innehåller den större delen av den kultur-
historiskt intressanta bebyggelsen. Runt kasern-
plan är bebyggelsen storskalig, öppen, med hus 
i park mellan uppvuxna träd i en lätt kuperad 
terräng. Området kan delas in i en nordlig och 
sydlig del, på respektive sida av Garnisonsvägen 
och Regementsvägen som båda har en relativt 
storskalig och gles karaktär. Viss ny bebyggelse i 
form av radhus och flerbostadshus har tillkommit 
nordöst om regementsområdet.

Hela garnisonsområdet är relativt lätt kuperat, 
med vissa inslag av mer eller mindre tydliga 
höjdbildningar. De västra och södra randområ-
dena domineras av skog men garnisonsområdet 
som helhet ramas in av skogsmark i alla väder-
streck. Landskapet inom regements/kasernom-
rådet utgörs av en viss bruten, från lätt till relativt 
kuperad terräng med ett stort inslag av träddungar. 
Vegetationen inom regementsområdet är varierad 
och består främst av bok, ek, björk och tall, samt 

en del anlagda gräsytor i anslutning till byggnader. 
Vägarna är belagda med asfalt, sten eller betong.

Bebyggelse 
En stor variation finns i bebyggelsen då området 
innehåller många olika funktioner. Viss samman-
hållen bebyggelsemiljö finns vid de äldre 
regementsbyggnaderna och nyetablerade bostads-
områden. Dessa är koncentrerade på västra sidan 
om Garnisonsvägen. På östra sidan om Garni-
sonsvägen finns en variation av olika större verk-
samhetsbyggnader som används för garage, lager, 
verkstäder, kontor m.m.

Service
Inom området finns förskolor och skolor. Två 
förskolor ligger i planområdets sydöstra del och 
en förskola ligger öster om planområdet vid kors-
ningen Garnisonsvägen/Hovdalavägen. Grund-
skolan ligger centralt i området är uppdelad i två 
delar med åk 1-3 respektive åk 4-9.

Mobilitet 
Området har idag en väl utbyggd trafikinfra-
struktur, mycket på grund av att området har 
använts under en lång tid tillbaka. Huvudgatan in 
till området är Garnisonsvägen som ansluter från 
Hovdalavägen, en av infartslederna till Hässle-
holm. Detta är områdets huvudsakliga trafikstråk 
och skapar grundförutsättningar för en koppling 
in till Hässleholm.

Området trafikeras av kollektivtrafik i form av 
busslinje 1 med halvtimmestrafik. Kollektivtra-
fiken går i en slinga genom Garnisonen och vidare 
söderut genom Sjörröd, tillbaka mot Hässleholm 
centrum.
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Kasernbyggnad, idag arbetsplatser

Nybyggda flerbostadshus

Kasernbyggnader, idag bostäder

Nybyggda marklägenheter

GarageLagerlokaler och mindre tillhörande byggnader

En del av kärnområdet omgärdat av vegetation och som används till skola, idrottshall och idrottsplats
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NATUR
Stora delar av området består idag av natur av olika 
slag och värde. Området innehåller olika biotoper 
och naturtyper i form av barrskog, triviallövskog, 
alsumpskog, ruderatmark och torra gräsmarker. 
Två olika naturvärdesinventeringar har gjorts i 
området för att kartlägga områdets naturvärden.

Inventering av gaddsteklar
Sommaren 2012 gjordes en översiktlig invente-
ring av gaddsteklar i planområdets nordvästra del. 
Under inventeringen påträffades tre rödlistade 
arter av steklar. Även ett par värdefulla sandmarks-
områden i kantzonerna till de olika delytorna är 
de mest värdefulla utifrån ett stekelperspektiv. Här 
finns finare jordartsfraktioner som inte är lika hårt 
sammanpressade som de gamla grusade uppställ-
ningsplatserna. Genom att behålla ytor grusade 
samt att eventuellt röja i södersluttningar inne 
på skogsmark i denna del av planområdet, samt 
att undvika slåtter för att bevara näringsgivande 
växter, kan arternas förekomst gynnas.

© Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms kommun 160 m

Bostäder
Skola
Förskola

Kontor
Verksamheter

Busslinje och hållplats
Gång- och cykelväg

Vandringsled
Motionsslinga

Cykelväg finns längs med Garnisonsvägen fram 
till och vidare längs med Kanslihusvägen, som 
sedan ansluter till Garnisonsvägens förlängning. 
En gång- och cykelväg finns även mellan Kompa-
nivägen och Finjasjö Parkväg som skapar en 
koppling västerut till Sjörröd.

Intill Garnisonen finns möjligheter till vandring 
och motion genom Skåneleden, lokala vandrings-
leder, samt motionsslingor som utgår från Häss-
leholmsgården. Öster och norr om Garnisonen 
finns en direkt anslutning till dessa. Längs med 
Finjasjöns strand sträcker sig även Skåneleden 
vidare.
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De identifierade naturvärdesobjekten i området 
karaktäriseras av skogsmark dominerad av bok och 
klibbal, men även örtdominerade gräsmarker och 
ett mindre område med småvatten med arter av 
groddjur förekommer. De områden som bedöms 
ha lågt naturvärde är starkt mänskligt påverkade 
triviallövskogar, granplantager eller grusplaner i 
tidig succession.

Enligt utredningen gäller generellt att naturvär-
desobjekt av klass 1 och 2 har så höga värden för 
biologisk mångfald att påverkan bör undvikas.  
De högsta värdena består av bokskogar och 
alsumpskogar och har så pass höga naturvärden 
att de skulle kunna ingå i naturreservat. Även 
påverkan på naturvärdesklass 3 och 4 bör undvikas 
eller, om möjligt, minimeras. För naturvärdesob-
jekt behövs det en skyddszon runt objektet för att 
undvika eller minimera påverkan.

Naturvärdesinventering
År 2021 utfördes en naturvärdesinventering av 
Garnisonsområdet. Totalt identifierades 19 natur-
värdesobjekt, varav ett med högt naturvärde, 7 med 
påtagligt naturvärde och 11 med visst naturvärde. 
15 värdeelement registrerades, varav merparten 
utgörs av skyddsvärda träd enligt 12 kap. 6§ miljö-
balken. Träden utgörs bland annat av hålträd som 
kan vara häckningsplats för fåglar och yngel- och 
viloplats för fladdermöss. 40 naturvårdsarter har 
noterats, vilket indikerar att området har natur-
värden, har förutsättningar för att vara artrikt eller 
att området har särskild betydelse för biologisk 
mångfald. I området förekommer 25 skyddade 
arter enligt artskyddsförordningen.

Någon inventering av fladdermöss har inte gjorts, 
men det antas vara högst sannolikt att flera arter 
förekommer i området på grund av närheten till 
landskapet kring Finjasjön.
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Visst naturvärde (4)

Inventerings- och värdeområde för gaddsteklar

Skyddsvärda trädPåtagligt naturvärde (3) Högt naturvärde (2)

Natur klass 2 (Fördjupad översiktsplan)
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VATTEN

Avrinning och översvämningsrisker
Garnisonen är förhållandevis högt beläget jämfört 
med sin omgivning. Detta är påtagligt genom att 
Garnisonsvägen/Regementsvägen är en vattende-
lare för området och skapar avrinningsområden 
som styr dagvattenavrinningen åt väst/sydväst 
respektive öster om planområdet. 

Området är lokaliserat i närheten av Almaån och 
Finjasjön som har ett normalvattenstånd på 42,8 
m.ö.h. Inom planområdet förekommer en stor 
variation av höjdnivåer, mellan ca 51-70 m-ö.h., 
vilket innebär att det finns lokala lågpunkter även 
inom planområdet och därmed finns det risk 
för översvämning  inom vissa delar av området i 
samband med skyfallshändelser.

Miljökvalitetsnormer
Nästan hela Hässleholms kommunyta ligger i 
Helge ås huvudavrinningsområde som har utlopp 
i Hanöbukten vid Åhus. Resterande del tillhör 
Rönneås respektive Lagans huvudavrinningsom-
råde.

Finjasjön är recipient som dagvatten genererat 
i Garnisonsområdet avleds till. Finjasjön är en 
vattenförekomst i VISS och berörs därför av miljö-
kvalitetsnormer. Enligt VISS är Finjasjöns ekolo-
giska status otillfredsställande och den uppnår ej 
god kemisk status. År 2027 ska Finjasjön uppnå 
god ekologisk status och både kväve och fosfor 
behövs minska för att uppnå detta. Åtta påver-
kanskällor bedöms ha en betydande påverkan, 
exempelvis jordbruk, reningsverk, enskilda avlopp 
m.m. Sedan 2021 bedöms urban markanvändning 
inte längre ha betydande påverkan.

Avrinningsområden, - stråk och översvämningsytor vid skyfall
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Begäran om arkeologisk utredning för östra 
delarna har skickats till Länsstyrelsen. 

1. Fossil åkermark, ca 140x80 meter bestående av 
ca 30 röjningsrösen á ca 3–6 meter i diameter och 
ca 0,5 meter höga. Majoriteten av röjningsrösena 
är kraftigt skadade av militär aktivitet. (2000)
2. Gränsmärke i form av flyttblock på ca 4x2,3 
meter, 1,6 meter hög (2000)
3. Minnesmärke av Kungliga skånska dragonre-
gementet. Inramas av stenstolpar förbundna med 
kraftig kätting. (2000)
4. Minnesmärke för mekanikerskolan, invigd 1988. 
Sten i granit, ca 3,8 meter hög och 2,0 x 1,0 meter. 
5. Minnessten till minne av stupade. Av röd 
granit, ca 1,3 x 1,3 meter, 3,7 meter hög. Stenen 
står i en uppbyggd jordtramp med stenläggning. 
Minnesstenen är flyttad från A3 Kristianstad, till 
nuvarande plats år 1994.
6. Fossil åkermark, ca 120x90 meter bestående av 
ca 40 röjningsrösen á ca 3–6 meter i diameter och 
ca 0,2–0,4 meter höga.

Fornlämningar
Lokaliseringen invid Finjasjön medför att det 
finns lämningar kring planområdet, där ett par 
har planlagts som fornlämning inom detaljpla-
nerat område. Inventeringar har gjorts främst i 
västra delarna av området, i samband med tidigare 
planprocesser. År 2000 genomfördes en invente-
ring för del av Garnisonen, Mölleröd och Sjörröd 
som i stora drag sträckte sig från Kompanivägen, 
Plutonvägen och Sjöbrisvägen i söder, mellan 
Regementsvägen och Finjasjöns strand och vidare 
upp mot Mölleröd. Denna påvisade lämningar 
främst i form av röjningsrösen. Flest påträffades 
i området närmst Finjasjön där en mer detal-
jerad undersökning gjordes. Inom den nordvästra 
delen av Garnisonen, samt norrut mot Mölleröd, 
gjordes en översiktlig inventering och vid fort-
satt planarbete bör mer detaljerade inventeringar 
utföras inom vissa utpekade områden. Inom plan-
programmets område hittades däremot inga fynd, 
varför ingen detaljerad undersökning bedömdes 
nödvändig (Wallin, L. 2000). 
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MILJÖ OCH HÄLSA

Förorenad mark
Undersökningar har utförts vid olika tidpunkter 
inom delar av området. I samband med att verk-
samheten vid Garnisonen avvecklades genom-
fördes undersökningar av Scandikonsult år 2000 
på uppdrag av Fortavdelningen. Mark, grund-
vatten samt sediment från ytvattendikena inom 
området undersöktes främst för metaller och 
oljekolväten. Undersökningar gjordes på särskilt 
utvalda delar som kunde vara förorenade utifrån 
lokalkännedom från försvarsmakten.

I princip två huvudområden undersöktes, dels ett 
område kring drivmedelsanläggningen i områdets 
centrala delar och dels ett område kring oljetankar 
och fatförråd. Det gjordes även undersökningar 
på fler mindre områden. Undersökningarna visar 
att det finns påtagliga miljöföroreningar i form av 
gammal och nedbruten olja kring de gamla smörj-
groparna (nuvarande Röinge mekaniska) samt vid 
drivmedelstankarna (norr om Milo-verkstaden), 
där även blyad bensin hanterats. Föroreningarna 
bedömdes inte speciellt mobila och akuta sane-
ringsåtgärder var inte nödvändiga. Oljekontami-
neringen av sedimenten i ytvattendikena var störst 
i det nordligaste diket. Analyserna pekar på att 
alla undersökta diken behöver rensas samt sedi-
ment omhändertas och behandlas. Yt- och grund-
vattnet inom området betraktades som opåverkat 
och undersökningarna bedömdes inte föranleda 
saneringsåtgärder. En punkt vid spolplattan visade 
förhöjda halter av nickel i grundvattnet.

Avfallsupplaget som använts av militären är beläget 
strax utanför garnisonsområdet. Hushållsavfall, 
bygg- och industriavfall och schaktmassor har 
deponerats. Det kan inte uteslutas att även annat 
farligt avfall kan ha tillförts. Ytlig ammunition har 
bortforslats inför täckning. Då avvattningsom-
rådet för ytvatten som belastar upplagsområdet 
är litet, så är det i princip endast nederbörd som 
påverkar lakvattenmängden. Öster om upplaget 
löper ett ytvattendike som utgör recipient för 
lakvattnet. Lakvattnet infiltrerar delvis till under-
liggande torvlager där föroreningar kan bindas. 
Merparten av lakvattnet dräneras via ytligt grund-

vatten till ytvattendike. Infiltration till djupare 
grundvatten bedöms som liten. Provresultaten 
från lakvatten under upplaget och vattnet i diket 
visade förhållandevis låga halter av föroreningar, 
vilket innebär att sannolikheten för påverkan på 
grundvatten, ytvatten eller annan påverkan är 
liten. Mark och sediment som finns i de södra 
delarna innehåller föroreningshalter över KM.

En översiktlig miljöteknisk markundersökning 
gjordes 2013 inom del av fastigheten Artilleristen 
2. Resultaten från laboratorieanalyserna visade låga 
föroreningshalter, både i jord och grundvatten. 
Samtliga laboratorieanalysresultat för jord under-
skred Naturvårdsverkets generella riktvärde för 
känslig markanvändning (KM), med undantag från 
en kromhalt som tangerade riktvärdet. I grund-
vattnet påträffades inga halter som bedöms kunna 
innebära någon risk för människors hälsa eller för 
miljön. Undersökningen indikerar att den tidigare 
verksamheten inte har orsakat några föroreningar 
och något behov av efterbehandling bedöms inte 
förekomma inför byggnation av bostäder. Dock 
rekommenderas att kompletterande undersökning 
med provtagning och laboratorieanalys utförs i 
ytliga sediment i ytvattendiken i den södra delen 
av området. Bedömningen görs med bakgrund av 
en tidigare utförd undersökning från år 2000, där 
resultaten tyder på att sedimenten då uppvisade 
föroreningshalter av alifater och aromater över 
MKM-riktvärden. Utredningen utesluter inte att 
föroreningshalter  överskrids lokalt, trots att låga 
halter har identifierats i undersökningen.

Slutsatser och rekommendationer
I samband med framtagandet av planprogrammet 
utfördes en miljöinventering för att bedöma 
genomförda utredningar, provtagningar och 
åtgärder. Den övergripande slutsatsen från tidi-
gare utredningar är att befintligt underlag är av 
översiktlig karaktär och anses inte vara heltäck-
ande, då fokus var på kända riskområden. Vid 
byggnation av bl.a. skolor och bostäder bör mer 
detaljerade undersökningar utföras.
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Riskobjekt inom området som kräver vidare 
utredning är:
• Spolplattan centralt i området. Det bör initialt 

kontrolleras om oljeavskiljaren är tömd eller 
om det finns risk för ytterligare läckage. Även 
provtagningar i dike/bäck och våtmarker som 
spolplattan ansluter till bör göras.

• Det finns fyra små korthållsskjutbanor som 
har inte inventeras eller sållats men där ammu-
nition innehållande bly har använts. Provtag-
ning på samtliga skjutbanor krävs, med tätare 
provtagning vid kulfången.

• På pistolskyttebanan har jordmassor med 
föroreningshalter över MKM avseende bly, 
koppar, zink och antimon utförts. Om det 
planeras för skolor eller bostäder behövs 
undersökningar för att utreda om det kvarstår 
halter över KM.

• Stora skjutbanan är åtgärdad genom 
schaktsanering. Schaktområdet uppskattas 
vara det område där föroreningar påträf-
fats över KM och det krävs inga ytterli-
gare åtgärder. Om känslig markanvändning 
planeras bör prover ta, främst kring kulfånget.

• Deponin norr om Garnisonsområdet är rela-
tivt begränsat undersökt och behöver under-
sökas för att utreda var och i vilken omfattning 
och riktning ytvatten och grundvatten flödar. 
Om det finns risk att yt- eller grundvatten når 
planområdet bör provtagning utföras för att 
bedöma om det finns risk att föroreningar 
sprids mot planerad bebyggelse. Åtgärder 
för att säkerställa att slänterna blir stabila bör 
genomföras. Även två mindre äldre deponier 
i de östra delarna bör undersökas vid exploa-
tering

• Motorförrådet är inte undersökt sedan tidi-
gare. Det finns en risk att det har hanterats 
oljor eller andra ämnen.

• Det bör undersökas om brandsläckningsskum 
använts för att identifiera risk för spridning av 
PFAS.

Övriga slutsatser:
• Provtagning har gjorts på en mindre del intill 

hunddagiset i nordöstra delen av planområdet. 
Inga föroreningar påträffades.

• Vid rivning av byggnader behöver dessa 
undersökas.

Övriga störningsrisker
• Verksamhet med bl.a. lackering pågår i mycket 

begränsad omfattning, ca 1 truck i veckan.
• Kommunens driftavdelning på mekaniker-

skolan består endast av lätta fordon samt en 
lastbil.

• MILO-verkstaden har viss lager och förva-
ring, men bedöms inte vara störande.

• Ett hunddagis finns i områdets östra del, vilket 
innebär en viss omgivningspåverkan

GEOTEKNIK
Enligt markundersökningen som gjordes år 2000 
så består marklagren inom området av morän som 
är omväxlande stenig, grusig eller sandig. Moränen 
är ställvis mycket hård och påträffas i regel 0,5-1 
meter under markytan utom där utfyllnader gjorts, 
exempelvis kring spolplattan. 

Berg påträffades ca 2 meter under markytan på en 
undersökningspunkt norr om nuvarande maskin-
hall som tekniska förvaltningen använder. 

Grundvattenytan låg i de flesta fall ca 2-2,5 m 
under markytan, men kring den gamla drivme-
delsanläggningen och vid spolplattan för strids-
fordon låg den på ca 4 meters djup.

Enligt SGU:s bergarts- och jordartskartor utgörs 
majoriteten av jordlagret inom planområdet av 
sandig morän. Det finns även inslag av kärrtorv 
vid områdets lågpunkter.

Radon
Planområdet ligger inom låg- och normalriskom-
råde för radon.

TEKNISK INFRASTRUKTUR
• Verksamhetsområde för dricks- spill- och 

dagvatten finns.
• Telemast finns direkt väster om stora skjut-

banan. Ärende pågår om lokalisering av ytter-
ligare en telemast i området.

• Fjärrvärmeledning från Hässleholm finns 
i området och behöver tas hänsyn till vid 
planläggning. Sträckning via Persedelvägen, 
Kasernvägen och vidare ut vid Kanslivägen. 



Planprogram för Garnisonen80   • 

1

3

2

4

567

8

9

Provtagningspunkter/-områden

Identifierade markföroreningar över riktvärden för MKM

Identifierade markföroreningar över riktvärden för KM

MIFO-klass 3

MIFO-klass 4

MIFO-klass, uppgift saknas

Markteknisk undersökning (2013)

Avfallsupplag

Före detta skjutbanor

Verksamhet med viss lackering

Kartläggning PFAS från SGU. Bedömdes inte utgöra risk.

MIFO-klassning
1. Spill av petroleumprodukter, försvaret
Status: Inventering avslutad - ingen åtgärd
2. Stora skjutbanan, försvaret
Status: Sanerad till KM.
3. Korthållsbana, försvaret
Status: Sanerad till MKM?
4. Soptippar och bränngropar, försvaret, deponi
Status: Ytlig ammunition m.m. har tagits bort. Viss övertäck-
ning har gjorts i syfte att täcka avfall.
5. Distributionsanläggning, försvaret
Status: Inventering avslutad - ingen åtgärd
6. Distributionsanläggning, försvaret
Status: Inventering avslutad - ingen åtgärd
7. Distributionsanläggning, försvaret
Status: Inventering avslutad - ingen åtgärd
8. ABC-bana, försvaret
9. Korthållsbana
Status: Sanerad till MKM

Översikt på förutsättningar kring markmiljö och hälsa
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