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Campusplanen för Högskolan Kristianstad har arbetats fram i 
samverkan mellan högskolan, Akademiska Hus, Krinova och 
Kristianstad kommun. Arbetssättet speglar kärnan i högskolans 
vision genom nära samverkan med samhälle och organisationer 
utanför högskolan. Inom högskolan har personal och studenter 
bjudits in att delta i arbetet. 

Arbetet med campusplanen har varit engagerande. Många, 
ibland självklara, ibland djärvare idéer och tankar om vidare-
utveckling har lyfts fram, men även brister och förbättrings- 
åtgärder i den befintliga miljön har diskuterats. Det kondense-
rade resultatet finns samlat i en handlingsplan med såväl längre 
som kortare genomförandeperspektiv. Mer finns att läsa på  
sidan 36, där hela handlingsplanen redovisas. 

Till sådant som snabbt kan genomföras hör att åtgärda cykel-
strategier och cykelstråk för en bättre och tryggare cykelupp-
levelse mellan Kristianstad C och högskolan. Naturligtvis ska 
det finnas lånecyklar, men det är också viktigt att utveckla ett 
vackert, effektivt och tryggt gång- och cykelstråk. Campus- 
planen innehåller anvisningar om hur interiörerna i högskolans 
lokaler kan uppgraderas för att bättre stämma överens med de 
vackra, national-romantiska exteriörerna. Detta arbete kan på-
börjas omedelbart och genomföras i samband med underhåll av 
befintliga lokaler. 

Till de mer långsiktiga projekten hör att rusta upp och utveckla 
Högskoleallén med en entré- och torgplats framför den nuva-
rande administrationsbyggnaden. Området kan efterhand för-
tätas och få en mera formell och stadsmässig gestaltning. Det 

Förord

planerade badhuset kan bidra till att stärka gatan tillsammans 
med utökade lokaler för samverkan och näringsliv. Mot cent-
rum behöver området kompletteras med bostäder, både för tyd-
ligare stadsstruktur och för att skapa trygghet på gång- och  
cykelstråk genom att fler människor är i rörelse. Tillsammans 
kommer handlingsplanens olika projekt att göra skillnad för så-
väl högskolan som kommunen och utvecklingen av närområdet.

Högskolan Kristianstad har alla möjligheter att utveckla en av 
Sveriges mest intressanta och inspirerande campusmiljöer med 
förankring i såväl modern högskoleverksamhet som stämning 
från traditionella anglosaxiska collegemiljöer. Denna campus-
plan pekar ut färdriktning och förslag till åtgärder. Nu inleds 
det inspirerande och krävande arbetet att utveckla, konkretisera 
och genomföra planens intentioner.

Birgitta van Dalen, region-
direktör Akademiska Hus AB.

Håkan Pihl, rektor vid 
Högskolan Kristianstad.
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En campusplan syftar till att utveckla ett universitetets eller en 
högskolas fysiska miljö. 

Campusplanens inriktning bestäms av vilka funktioner som 
den fysiska miljön ska representera och stödja. Inom funktio-
nerna ryms såväl kärnverksamhetens behov och önskemål som 
behovet av kringservice av olika slag. Drivkraften bakom den 
planerade fysiska utvecklingen är alltså livet på platsen - den 
kultur som universitetet/högskolan vill etablera och de funk-
tioner och aktiviteter som behöver finnas på och i anslutning 

till campus för att universitetet/högskolan ska fungera opti-
malt. 

För att fastställa inriktningen på campusutvecklingen och dess 
förutsättningar kartläggs först nuläget. Dels inventeras och  
utvärderas platsens bebyggelse- och byggnadstyper, landskap, 
klimat, infrastruktur med mera. Dels inventeras universitetets/ 
högskolans målbeskrivningar, och studenters och personals 
synpunkter på den fysiska miljön samlas in. Även kommunens 
planer undersöks. Därtill sonderas de behov och utvecklings-
ambitioner som olika aktörer på och runt campus har.
       
Campusplanens mål är att genom utveckling och förädling av 
campusområdets fysiska miljö främja universitetets/hög- 
skolans verksamhet. Ledstjärna är att bygga in långsiktig håll-
barhet i campus. Campusplanen anvisar färdriktningen för  
utvecklingen och föreslår övergripande strategier som stöd för 
kommande projekt. Dess uppgift är att vägleda och stimulera 
utan att detaljstyra. 

Campusplanen ska kunna fungera såväl internt som externt. 
Förutom att vara en samlande vision inom universitetet/hög-

Campusplanen – ett visionärt planeringsredskap

skolan ska den också fungera som en inspirationskälla och ett 
planeringsredskap i dialogen med framför allt kommunen,  
men också med övriga samarbetspartners.

Campusplanen är Högskolan Kristianstads strategiska plan för 
utvecklingen av campus fram till år 2030. 

VISION FÖR CAMPUS HKR
I framtidens campus förenas akademins status med ett öppet, 
inbjudande och informellt uttryck. Tre värdeord anger inrikt-
ningen för utvecklingen: Identitet, närhet och utbyte.

De vackra nationalromantiska byggnaderna strukturerar cam-
pus och håller det samlat och tydligt avläsbart även när staden 
runt omkring växer. För att möta verksamhetens behov utveck-
las de historiska husen. Strategiskt öppnade bottenvåningar 
ökar närheten mellan inne och ute, liksom nya kompletterande 
byggnadstillägg i vår tids uttryck. Nygamla interiörer återfår 
ljus, rymd och arkitektonisk karaktär. 

Tillsammans erbjuder de gamla och nya byggnaderna och den 
omgestaltade utemiljön en mångfald av inspirerande mötes-
platser som samlar högskolans gemensamma liv och öppnar 
campus mot omvärlden utan att dess tydliga arkitektoniska och 

rumsliga identitet går förlorad. Genom sin sammanhållna och 
formstarka arkitektur utgör Högskolan Kristianstad en stark 
symbol för akademisk verksamhet i klassisk campusmiljö. Ut-
vecklingen av den karakteristiska campusarkitekturen är en 
viktig del av Högskolan Kristianstads fysiska identitet.

Campusområdet integreras i den omgivande staden och utgör 
del i ett attraktivt och upplevelserikt stadsparti i norra Kristi-
anstad, som erbjuder en mångfald av studie-, arbets-, bostads- 
och besöksmiljöer. Stadspartiet gestaltas som en naturlig fort-
sättning på den traditionsrika och karaktärsstarka stadskärnan 
sammanflätat med Vattenrikets storslagna natur och rekreati-
va utbud. I denna framtida stadsmiljö erbjuder nya stråk, torg, 
parker och byggnader nya kontaktytor och mötesplatser. Utby-
tet ökar såväl inom campus som mellan campus, Krinova, nä-
ringsliv och stad.

Mellan stadskärnan och campus går genom förtätad stadsväv 
det sammanbindande Campusstråket. Stråket förenar sig med 
Högskoleallén som leder till campus och Krinovas nya gemen-
samma entrétorg Kunskapstorget. Här träder campus fram – 
både identitetsstarkt i sin välbevarade nationalromantiska stil-
dräkt, och levande och inbjudande med sina nya byggnads- 
tillägg och uppdaterade urbana och gröna mötesplatser.

CAMPUSPLANEN – ETT VISIONÄRT PLANERINGSREDSKAP
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Efterkrigstidens isolerade akademiska liv i monofunktionella institutionsområden 
är under omprövning. Gränserna mellan universitetet och det omgivande samhället 
luckras upp eller tas bort. I det framtida kunskapssamhället är staden och universi-
tetetet mer av en sammanhängande helhet. Universitetets sociala miljö och anknyt-
ningen till näringsliv och samhälle lyfts fram som avgörande för att stimulera kreativ 
utbildning och forskning och för att säkra universitetets långsiktiga attraktionskraft 
och framgång. Livet på campus ska vara präglat av vitalitet och ge rika tillfällen till 
stimulerande möten mellan studenter, lärare och forskare inom olika verksamhetsfält.

Samverkanshus 
Högskolan + Krinova

Krinova

Högskoleallén

Badhus

Bostäder

Biosfärparken

Reception

Högskolan

Campusgården

Studentbostäder

Norringeparken

Möte

Möte

Kunskapstorget

Visionsbild över framtidens campus HKR.
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VERKSAMHET  
Högskolan Kristianstad hör till de äldre nya högskolorna. Den 
bildades 1977 och baserades på stadens långa tradition av lärar-, 
ingenjörs- och sjuksköterskeutbildningar. 

Högskolan har år 2016 ca 14 000 studenter och inriktning mot 
professionsutbildningar. År 1998 startade Krinova Incubator & 
Science Park (till vardags Krinova) på mark strax söder om hög-
skolans campus. Krinova är ett samarbets- och delägarprojekt 
mellan högskola och kommun. 

Efter fyrtio års resultatrik verksamhet har Högskolan Kristian-
stad flera styrkor att slå vakt om och utveckla. Till dessa hör att 
flera utbildningar håller dokumenterat hög kvalitet, att det 
finns en nära relation mellan forskning och utbildning och att 
det finns en tydlig arbetsmarknadsanknytning med verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU). Högskolans personal och studen-
ter trivs och utbildningarna har ett högt söktryck.

Denna framgångsrika högskolas identitet förtjänar att stärkas 
och dess närvaro att lyftas både inom Kristianstad regionalt 
och nationellt. Detta förutsätter såväl informationsmässiga 
satsningar som fysiska åtgärder inom byggnad, infrastruktur 
och kommunikation, och behöver ske i samarbete med framför 
allt Kristianstad kommun. 

Högskolan Kristianstad idag

Högskolans vision

Högskolan Kristianstad ska vara ett ledande lärosäte 
inom några av landets mest eftersökta akademiska  
utbildningar, anpassade till framtidens arbetsliv. Profil-
inriktningen är en tydlig koppling mellan högskola och 
arbetslivet redan under studietiden. Högskolan ska 
präglas av mångfald och närhet till samhället, med ut-
bildningar som kännetecknas av vetenskaplighet, 
forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.  
Utbildningen tillsammans med arbetslivskopplingen 
ska ge studenterna en god förberedelse inför en förän-
derlig arbetsmarknad. Samverkan, såväl internt som 
externt, ska präglas av erfarenhetsutbyte, integration 
och bildning. Högskolans ledord är närhet, öppenhet, 
nyfikenhet och respekt.

Kommunens vision

Kristianstad kommun tar i dokumentetet “Vision 2030: 
Vi lyfter tillsammans” från 2014 upp utbildningsfrågor 
som centrala för den kommunala utvecklingen. Också 
behovet av arenor för möten mellan högskolan och övri-
ga aktörer lyfts fram. Högskolan framhävs inte bara 
som en viktig samhällsfunktion och en välrenommerad 
plattform för utbildning och forskning, utan också som 
en bidragande orsak till Kristianstads roll som tillväxt-
motor i regionen. Samverkan mellan högskolan, Krino-
va, kommunen och näringslivet poängteras särskilt.

Krinovas vision 

Krinova Incubator & Science Park ska vara en förebild 
genom att vara en igångsättare och inspiratör som till-
låtande och intelligent medskapar möjligheter, utbild-
ning och företag. Krinova ska vara en länk mellan 
forskning och näringsliv och främja möten och kors- 
befruktning. Krinovas huvudområden mat, miljö och 
hälsa speglar både Högskolan Kristianstads och  
Kristianstads näringslivs kompetensområden.

Tre visioner

Högskolan Kristianstads hjärta: campusgården med administrationsbyggnaden i fonden.
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EN UNIK PLATS   
Högskolan är sedan 1995 placerad på före detta Norra Skånska 
Regementets kasernområde i Näsby i norra Kristianstad.  
Kasernområdet anlades 1917-23 och utgör idag en homogen, väl-
bevarad kulturhistorisk miljö av hög klass. Regementsbyggna-
derna i sen nationalromantisk stil ritades av arkitekten Magnus 
Dahlander. På grund av både sin viktiga roll i Kristiandstads 
historia som militärstad och sitt höga arkitektoniska värde, har 
det tidigare regementsområdet givits antikvariskt skydd i kom-
munens detaljplan. 
    
Exteriört är byggnaderna generellt mycket välbevarade. Interi-
ört har byggnaderna sedan sin tillkomst genomgått ombyggna-
der i varierande omfattning och försetts med olika ytskikt och 
tekniska installationer. 

Regementsområdet låg ursprungligen på landsbygd utanför  
staden, med intilliggande övningsfält. Området väster om cam-
pus ingår i Kristianstads Vattenrike, som av Unesco utsetts till 

ett biosfär- och modellområde för hållbar utveckling. Detta fas-
cinerande landskap tillför unika kvaliteter och utgör ett upp-
skattat inslag i campusmiljön. 

Högskoleverksamhet förekommer även strax söder om campus 
kärnområde, i anslutning till Krinova. Bland annat ryms  
Gastronomiprogrammet där i en byggnad från 2005. 

CAMPUSK ÄNSLA 
Den militärhistoriskt kunnige kan säkert avläsa campus ur-
sprung som regementsområde. Men många får nog snarare  
associationer till college i New England eller en internatskola i 
Harry Potter-stil. I det gröna landskapet bildar gruppen av  
tegelröda byggnader med fasader täckta av vildvin en stad i  
miniatyr. Och campuskänslan som skapas av hus och gårdsrum 
tillsammans liknar just de anglosaxiska universitetens - kanske 
tack vare den på 1890-talet USA-verksamme arkitekten. 

Arkitektoniskt präglas campus av det klassiska bebyggelse-
mönstrets symmetri och raka gränser och av byggnadernas 
tunga, delvis putsade murar. Det är enhetligheten i form och 
material som ger campus dess starkt sammanhållna karaktär, 
distinkt i sig själv och tydlig i förhållande till sin omgivning. 
Huvudentrén i söder riktar sig mot staden. Blickfång är nu- 
varande administrationsbyggnaden som både genom sin res-
ning och skulpturala form träder fram bland de omgivande  
horisontella längorna. Som anläggningens äldsta och mest på-
kostade byggnad uppvisar den tydligast den nationalromantis-
ka arkitekturens särdrag: pittoreska medeltidsinspirerade  
former, solida och gärna borglikt rundade murar, småspröjsade 
fönster och hantverksmässigt gedigna detaljer. Dessa drag åter-
finns, kombinerade med institutionsarkitekturens rationalitet, 
i de före detta logementbyggnaderna.

Norra delen av campusområdet präglas av tidigare militära låga 
servicebyggnader i trä, och har idag karaktär av bakgård. Här 

har studentkåren och en del annan högskoleanknuten verksam-
het sina lokaler. Här finns också en kommunal förskola placerad. 
Även området strax söder om campus rymmer några före detta 
militära servicebyggnader, och här finns inkubator- och science-
parkverksamheten Krinova. Krinovaområdets upplösta struk-
tur och låga arkitektoniska kvalitet utgör en starkt särande 
kontrast till det av staket avskilda campus. 
     
Campus utemiljö bär spår av gårdsrummets historia som  
exercisplats. Marken har till stor del lämnats fri, och stora  
grusade eller plattlagda ytor avbryts av mindre monokulturella 
planteringar och trädgrupper vars storlek och formspråk följer 
anläggningens klassicistiska bebyggelsemönster. 

Högskolan Kristianstad har en unik campusmiljö som ska utvecklas och förbättras till att bli en av Sveriges bästa campusmiljöer.
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NÄR A TILL NATUREN — LÅNGT TILL STAN?
Kristianstad är en vacker renässansstad med försvarsstrategisk 
historia. Den militära funktionen har präglat utbyggnaden av 
stadens äldre delar och märks också på campusområdet. 

Campus ligger naturskönt på gränsen mot det öppna landskapet 
i väster. Avståndet till centrala Kristianstad är knappt 2 km få-
gelvägen men upplevs som längre på grund av den barriär som 
skapas av järnvägen och industriområdet mellan centrum och 
campus. 

Strax söder om campus ligger Krinova. Området innehåller en 
blandning av gamla servicelokaler från regementstiden och ny-
are byggnader, däribland högskolans byggnad för Gastronomi-
programmet. I anslutning till Krinova planerar kommunen för-
tätning med ett badhus som publik magnet. Söder om Krinova 
finns ett servicekluster med bland annat en större matbutik, 
bank och bowlinghall. Dessa är idag placerade i gles bebyggelse 

och omgivna av stora parkeringsplatser. Enligt kommunens  
planer kan serviceanläggningen utvecklas till ett framtida 
stadsdelscentrum.

I väster och nordväst finns direkt utanför campusbebyggelsen 
omfattande markparkeringar. Naturmarken väster om park- 
eringarna var tidigare militärt övningsområde och har i kom-
munens planer avsatts för uppförande av ny stadsmässigt ut-
formad bostadsbebyggelse. Väster om denna löper Vattenriket, 
Kristianstads unika biosfär- och rekreationsområde.
                  
Österut ligger den av bostadsbebyggelse dominerade stadsdelen 
Näsby. Norringeparken separerar campus från bostadsbebyg-
gelsen som generellt riktas åt öster med ”baksidan” mot cam-
pus. Norr om campus finns grupper av studentbostäder från 
1990-talet. Längre åt nordost finns Gamlegården, en socialt ut-
satt stadsdel som behöver kopplas ihop med övriga stadsdelar.

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD IDAG

HÖGSKOLAN

KRINOVA

service

Norringe-
parken

RESTIDER 
HÖGSKOLAN - KRISTIANSTAD C

CYKEL 7 min
BUSS 8 min
GÅNG 20 min 
BIL 7 min

2000 m

1500 m

1000 m

500 m

NÄSBY

HÖGSKOLAN

CENTRUM

KRISTIANSTAD C

VATTENRIKET

Vy från Vattenrikets lågland.
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HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD IDAG

Material till campusplanen har hämtats in genom intervjuer 
och workshops med representanter för Högskolan Kristianstad 
och andra berörda aktörer, samt genom en enkätundersökning 
riktad till högskolans personal och studenter. Målet var att ta 
reda på vilka insatser som är mest angelägna, men också att uti-
från olika gruppers behov spåra eventuell samsyn på campus-
utvecklingen. Deltagandet och engagemanget har varit stort.

ANSTÄLLDA OCH STUDENTER
Hur fungerar campus till vardags för sina användare? Vad öns-
kar man för framtiden? För att få svaren gjordes en enkät en-
bart för studenter och högskolepersonal.

Dialog med anställda, studenter och 
andra intressenter

”Jag träffar sällan studenter som inte går i min 
klass, eller kollegor som inte tillhör min sektion.”

”Behov av förbättrade kopplingar till Kristianstad.”

”Det saknas platser att mötas utomhus vintertid.”

”Behov av utökad  
service i närområdet.”

”Det saknas attraktiva, öppna 
platser som går att använda 
både till arbete och umgänge.”

”Utomhusmiljöerna känns inte inspirerande.” ”Behov av förbättrade gång- och cykelvägar.”

”Utvecklingsbehov - cafeteria”

”Utvecklingsbehov - restaurang”

”Utvecklingsbehov - bibliotek”

Socialt liv

Inspirerande  
miljöer

Vilka utvecklings- 
behov finns i  
miljön på och  
runt campus?

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD IDAG

Resultatet av såväl enkäten som worshops pekar på vikten av 
det sociala klimatet mellan människorna i närmiljön, och visar 
att de anställda på HKR är nöjda med sina kollegor. De fina om-
givningarna och närheten till naturen uppskattas också av de 
flesta. Däremot ger inte alltid den fysiska miljön de bästa möj-
ligheterna till socialt utbyte. Det finns ett uttalat behov av dels 
inspirerande miljöer, dels bättre utbud av mat på campus. Ett 
återkommande förslag är att lösa längtan efter god mat, och 
samtidigt exponera högskolans inriktning mot matkunskap och 
entreprenörskap, genom foodtrucks. 

BESLUTSFATTARE
Politiker och tjänstemän från Kristianstad kommun samt före-
trädare för Högskolan Kristianstad, Akademiska Hus och Kri-
nova träffades vid tre tillfällen för att diskutera och arbeta med 
frågor kring den fysiska miljön på, och runt, campusområdet. 
Engagemanget var stort, vilket fört med sig att campusplanen 
speglar för aktuella aktörer viktiga problemställningar. Det är 
tydligt att utvecklingen av campusområdet med omnejd har hög 
angelägenhetsgrad för såväl kommunen som för de närliggande 
verksamheterna. Området ligger inte långt från centrum och 
kan, genom ett medvetet och målinriktat samarbete mellan de 
berörda parterna, bli mer synligt och lättillgängligt. Kristian-
stads politiker ger sitt fulla stöd till ett sådant samarbete. 

Vid den avslutande workshopen diskuterades tre utvecklings-
scenarier för högskolans fysiska miljö. Två kontrasterande för-

slag visade dels en utvecklad och inåtvänd ”akademi”, dels ett 
stadsintegrerat, öppet campus med oskarpa gränser mot omgiv-
ningen. Det tredje scenariot hade sitt fokus på mötet mellan 
högskola och näringsliv. Mötesplatsen utgörs av ett nytt torg på 
den södra sidan av dagens högskoleområde, vänt mot Krinova 
och ett utvecklat science park-område. Högskolan får sin egen, 
mer privata mötesplats inne på campus i anslutning till biblio-
teket.

Slutsatsen blir att campus ska planeras som urskiljningsbart 
men ändå tydligt sammankopplat med Krinova och de centrala 
delarna av Kristianstad. Om ett sådant utvecklingsscenario ge-
nomförs kommer det att kunna ge stora vinster till såväl kom-
munen som till högskolan och de övriga verksamheter som 
finns i närområdet.

Vad är viktigast 
för att skapa en 
bra utbildnings- 
och arbetsmiljö?

Fysisk  
miljö 
57%

Lärare/kollegor 
86%

Utbildnings- 
utbudet 

28%Inspirerande 
miljöer 

57%
Socialt 

liv 
22%

Hur väl motsvarar  
miljön på HKR detta?

Tre av fem får godkänt
Fysisk  
miljö 
3,4/5

Lärare/kollegor 
3,9/5

Utbildnings- 
utbudet 

3,7/5

Inspirerande 
miljöer 
2,9/5

Socialt 
liv 

2,6/5
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För närvarande planeras ingen fysisk expansion av utbildnings- 
och forskningsverksamheten. Däremot finns behov av en ny typ 
av sociala miljöer såväl ute som inne ägnade att både stimulera 
och uttrycka kreativitet och lekfullhet. Även samverkan mellan 
högskola och regionens näringsliv behöver utvecklas, inte minst 
för att värna om högskolans välrenommerade VFU-profil. Ett 
stärkt samarbete förutsätter skapande av nya mötesplatser för 
såväl informella som formella möten samt att högskolans lång-
siktiga utvecklingsplanering sker i samverkan med lokala och 
regionala aktörer.

CAMPUSOMR ÅDET
Kristiandstads campus utmärker sig genom en välbevarad his-
torisk miljö med stort stämningsvärde. Dessa kvaliteter är  
också väl uppskattade av användarna. Studenter och anställda 
berömmer att campus är samlat och att det är nära mellan  
husen och mellan studenter och lärare. De tycker att de gamla 
byggnaderna och de gröna omgivningarna är vackra.  Utemiljön 
fungerar som en samlingsplats under sommarhalvåret. 
    
Trots detta upplevs campus som anonymt både i Kristianstad 
och regionalt. Identiteten behöver stärkas såväl fysiskt som i 
människors medvetande. Ett sätt är att vårda och förstärka den 
bland svenska högskolor unika, romantiska collegeatmosfär 
som campus redan besitter. 

Akademiska Hus markinnehav strax norr och väster om cam-
pus kärnområde säkrar framtida utbyggnadsmöjligheter med 

bibehållande av ett koncentrerat campus. För närvarande be-
hövs dock ingen fysisk expansion för att tillgodose utbildnings- 
och forskningsverksamhetens behov. Däremot saknas lokaler 
och platser för sociala möten mellan studenter och lärare från 
högskolans olika sektioner/avdelningar och även för möten med 
externa besökare.  Inspirerande miljöer som lämpar sig för både 
arbete och umgänge efterfrågas också, både inne och ute. De 
gamla husen behöver anpassas och kompletteras för att fungera 
optimalt i sin nya akademisk funktion - bli öppnare och mer 
flexibla. 
    
Under vinterhalvåret upplevs utemiljön som ödslig och vind-
skydd behövs. Ensartade planteringer behöver ersättas och 

Analys: campus  
utvecklingsbehov

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD IDAG

Utvecklingsbehov för campus Högskolan  
Kristianstad:

• Synliggöra campus lokalt och regionalt

• Förbättra kopplingar med stadskärnan

• Förbättra kopplingar med omgivande stadsdelar

• Förbättra koppling med Krinova

• Förbättra koppling med naturområde 

• Förbättra gång- och cykelvägar 

• Förbättra bussförbindelser lokalt och regionalt

• Tillföra service i och runt campus

• Tillföra mötesplatser internt, mot Krinova och  
 allmänheten 

• Tillföra studieplatser inne och ute

• Renovera interiörerna

• Modernisera undervisningslokaler 

• Förbättra utomhusmiljön

• Tillföra studentbostäder för olika hushållstyper

grönskan utökas för mer varierade miljöer och större biologisk 
mångfald. Efter kontorstid upplevs campus som tomt och delvis 
otryggt. Den norra delen av campus ter sig försummad och utan 
samband med centralanläggningen. Här finns utvecklings- 
potential i såväl marktillgång som i koppling till närliggande 
grupper av studentbostadshus. 

Serviceutbudet på och runt campus är svagt. Speciellt mat- 
utbudet är en viktig utvecklingsfråga. Både befintliga och nya 
aktörer behöver samverka för att finna nya och kreativa lös-
ningar för ett mer varierat utbud. En möjlighet kunde vara 
foodtrucks eller liknande. Stadsutveckling i söder med skapan-
de av blandstad med bostadsbebyggelse och fler publika mål-
punkter skulle öka efterfrågan och skapa bättre underlag för 
etablering av service inom och utanför både campus och Krinova.
Högskolan Kristianstad erbjuder bostadsgaranti och det råder 
idag ingen brist på studentbostäder. Dock anses kvaliteten på de 
studentbostäder som ligger norr om campus vara bristfällig. En 
komplettering med framför allt studentbostäder för olika typer 
av hushåll är önskvärd.

CAMPUS OCH KRINOVA  
Trots det korta avståndet mellan campus och Krinova besöker 
man sällan varandra. Potentialen för ökat utbyte är dock stor, 
och båda sidor har mycket att vinna på såväl vardagligt samar-
bete som gemensamma events som utställningar, konferenser 
med mera. Detta kräver förbättrade förutsättningar bland an-
nat i form av fysiska tillägg som erbjuder plats för både planera-
de och spontana möten där nya idéer kan uppstå och testas.  
Nya sammanbindande kontaktytor som syns i stadsbilden  
skulle även utåt manifestera de båda anläggningarnas känsla  
av sammanhang och gemensam identitet. 

CAMPUS OCH STADEN  
Till campus starkast upplevda svagheter hör relationen till sta-
den, framför allt barriären av infrastruktur och industriområ-
den som skiljer stadskärnan från campus. En förtätning söder 

om campus är avgörande för att binda samman högskola och 
stad såväl fysiskt som identitetsmässigt. 

Speciellt kopplingen till järnvägsstationen är viktig eftersom 
många studenter pendlar till högskolan med tåg och lokalbuss, 
eller med tåg och cykel. En direkt pendelbuss förbinder idag 
campus med järnvägsstationen/centrum. Det vore en stor för-
bättring om högskolan kunde annonsera sig redan vid järnvägs-
stationen och eventuellt göra väntetiden bekvämare. Att pro-
menera mellan stationen och campus tar ca 20 minuter, och att 
cykla ca 5 minuter, men dagens gång- och cykelväg är avskräck-
ande i sin utformning. Stråket går via storskaliga trafiklösning-
ar och industrimiljöer med långa avstånd mellan bebyggelsen. 
Omgivningarna är både ogästvänliga och otrygga vilket gör att 
många undviker att ta denna väg. 
    
För bilister går tillfarten via huvudleder och industriområden, 
på vägar som saknar logik och god orienterbarhet om man ser 
till högskolan som målpunkt. Särskilt allvarligt är att skylt-
ningen till högskolan från centrum, vid infarter och i närmiljön 
är bristfällig eller saknas för alla trafikslag. Studier har visat att 
skyltning i anslutning till högskolemiljöer har positiv påverkan 
på ungdomars beslut att börja studera vid högskola, så detta är 
en fråga med räckvidd utöver det trafiktekniska. En annan  
allvarlig brist är att den viktiga gata, som leder till högskolans 
huvudingång och på vägen passerar Krinova, inte har något 
namn. I campusplanen döps gatan till Högskoleallén.
 
Norringeparken kan i samverkan mellan kommun, fastighets-
ägare och högskola omvandlas till en viktig länk mellan bo-
stadsbebyggelsen och högskolan. Parken kan även kopplas sam-
man med området väster om högskolan till ett samman- 
hängande grönstråk som förbinder de olika delarnas gröna  
kvaliteter med varandra.

Norr om campus finns glest placerade bostadsenklaver, delvis 
omgivna av impedimentmark. Gång- och cykelstråk från cam-
pus till dessa bostadsområden, som även inkluderar student- 
bostäder, behöver förbättras. 

HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD IDAG
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1. ATTR AKTIVT CAMPUS  
— LYFT FR AM CAMPUS IDENTITET
Idag upplevs högskolan anonym som verksamhet och svår att 
hitta till som plats. Den vackra bebyggelsen ligger isolerad i ut-
kanten av staden. Verksamhetens kvaliteter behöver synlig- 
göras i den fysiska miljön så att fler finner och lär känna hög-
skolan. Den fysiska miljöns unika förutsättningar att utvecklas 
till en klassisk, stämningsfull akademisk miljö måste tydliggö-
ras och marknadsföras såväl internt som externt.

Målbilder
• Stärk akademins prägel på campus. Högskolan hör hemma i 

Kristianstads historia som utbildningsstad – låt det synas 
att här finns både ”town and gown”. Lyft fram campus  
publika funktioner och stämningsrika miljö där tradition 
och experiment möts. 

• Utveckla campus som utflyktsmål. Högskolan Kristianstad 
har ett sällsynt samlat och homogent campus, med kvalite-
ter som för tankarna till amerikanska östkustuniversitet. 
Utnyttja turistpotentialen hos den historiska bebyggelsen 
ihop med närheten till det Unescostödda Vattenriket och 
högskolans spetsforskning inom vattenmiljö. 

• Möt lägets utmaningar. Stärk campus roll i närområdet med 
fler framsidor och gör det lätt att hitta entréer, huvudstråk 
och målpunkter. Utnyttja impedimentmark för att skapa 
en ”biosfärpark” för hälsomiljöer, forskning, rekreation 
och besöksnäring.

STRATEGIER

FOKUS FÖR CAMPUSUTVECKLINGEN

ATTRAKTIVT CAMPUS – LYFT FRAM CAMPUS IDENTITET

     stärk akademins prägel på campus

     utveckla campus som utflyktsmål

     möt lägets utmaningar

1

KREATIV NÄRMILJÖ – UTVECKLA NÄRHETEN INOM CAMPUS

     komplettera campus med nya byggnadstillägg

     utveckla undervisningsbyggnadernas gemensamma ytor

     tillför vistelsemiljöer öppna för alla

2

AKTIV OMVÄRLDSORIENTERING – ÖKA UTBYTET MED OMGIVNINGEN

     förtäta staden runt campus

     förbättra kommunikationerna till Kristianstad och regionen

     skapa miljöer gemensamma för högskola och Krinova

     bygg studentbostäder på campus

3



2120

SAMVERKANSHUS

Krinova

Möte

Kanslivägen

Möte

Cykel-P

Nygårdsvägen

H
ög

sk
ol

ea
llé

n

St
rid

sv
ag

ns
vä

ge
n

Cykel-P

C
yk

el
-P

C
yk

el
-P

ElmetorpsvägenC
yk

el
-P

C
yk

el
-P

Möte

Vatten

7 2120

6

4

5

17 1814 15

1916

Parkering/
möjlig förtätning STUDENTBOSTÄDER

Förskola

Bibliotek
Parkering/
möjlig förtätning 

CAMPUSGÅRDEN

Parkering/
möjlig förtätning Reception

Foodtrucks

Buss

BIOSFÄRPARKEN

KUNSKAPSTORGET

2. KREATIV NÄRMILJÖ  
— UTVECKLA NÄRHETEN INOM CAMPUS
Närhet är ett viktigt värdeord i högskolans verksamhetsvision. 
Närhet präglar det fysiskt koncentrerade campus, och mycket 
av dess trivsel beror på den informella, tillgängliga stämningen 
mellan studenter och lärare. Dock behöver närheten mellan ut-
bildningarna förbättras, liksom mellan högskolan och Krinova 
och mellan högskolan och näringslivet. Mentala avstånd skapas 
av tomma, händelselösa ytor och brist på inspirerande träff-
punkter som lockar till spontana möten utanför den närmsta 
kretsen.

Målbilder
• Komplettera campus med nya byggnadstillägg. Varsam för-

tätning av campus med byggnader eller lätta öppna struk-
turer som blir del i utemiljön kan minska avstånd, tillföra 
lokaler för nya funktioner, skapa småskaliga uterum och 
förbättra mikroklimatet.   

• Utveckla undervisningsbyggnadernas gemensamma ytor. 
Ombyggnad av entréer, ny inredning i studierum, korrido-
rer och hallar samt uppglasning av bottenvåningarnas  
gavelportar främjar öppenhet och utbyte. Inne och ute 
speglar varandra när gränser löses upp. 

• Tillför vistelsemiljöer öppna för alla. En kreativ närmiljö 
med centrala studieplatser, välkomnande sittytor för både 
umgänge och studier ute och inne, informella fikaplatser, 
info-hörnor, tidnings- och tidskriftsrum, kaféer och res-
tauranger inbjuder till möten.

3. AKTIV OMVÄRLDSORIENTERING  
— ÖK A UTBYTET MED OMGIVNINGEN
En viktig del av en studentstads attraktivitet ligger i vad staden 
kan erbjuda utöver studie- och arbetsmiljöer. I dag upplevs 
campus placering som perifer och närmiljöns utbud av kultur, 
rekreation service, bostäder och kommunikationer som otill-
räcklig. Potentialen för urban utveckling kring campus är dock 
stor – för förtätning mot stadskärnan, fastare koppling till 
stadsdelar i öster och norr och utnyttjande av landskaps- och 
parkrum i öst, väst och syd för rekreation. 

Målbilder
• Förtäta staden runt campus. Låt ny multifunktionell bebyg-

gelse, nya stråk och nya attraktiva, offentliga och kommer-
siella besöksmål kring campus komplettera och komplette-
ras av högskolan till en varierad och upplevelserik urban 
miljö. 

• Förbättra kommunikationerna till Kristianstad och regio-
nen. Tusentals studenter och anställda pendlar till hög-
skolan. Campus känns närmare med täta tåg- och buss- 
turer, varma, vindskyddade väntmiljöer och smidiga över-
gångar mellan trafikslagen. För bilister behövs tydlig 
skyltning och för gång- och cykeltrafikanterna också  
vackra, trygga och effektiva stråk.  

• Skapa miljöer gemensamma för Högskolan Kristianstad och 
Krinova. Ett nytt entrétorg som binder ihop campus och 
Krinova markerar samhörigheten, liksom en ny torgnära 
byggnad för delat bruk. Den viktiga gatan som leder upp till 
torget ges ett namn, prestige och skönhetsvärde. 

• Bygg studentbostäder på campus. Att bo i studiemiljön hör 
till den anglosaxiska collegetraditionen som campus redan 
erinrar om. Behovet av nya studentbostäder för varierade 
hushållstyper är stort - en placering på campus skulle ge 
området service, liv och trygghet. 

FOKUS FÖR CAMPUSUTVECKLINGEN FOKUS FÖR CAMPUSUTVECKLINGEN

Hur gör vi?

Bygg ihop staden – satsa söderut

Förtäta campus – lätta tillägg kompletterar  
tunga hus

För in vatten och grönska – landskapet  
vandrar in på campus

Plan över framtidens campus. Tre planeringsgrepp anger hur visionen kan förverkligas.
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HUR GÖR VI?
Campusplanens tre centrala planeringsgrepp syftar till att för-
stärka campus befintliga struktur, karaktär och atmosfär. 
Greppen lyfter fram campus som en distinkt och viktig plats i 
sig och binder samtidigt samman campus med dess omgivning 
och skapar nya intressanta platser och stråk i mötet mellan 
campus och stad.

Bygg ihop staden — satsa söderut
För att framgångsrikt förena campus med stadskärnan och ska-
pa trygga befolkade stadsmiljöer för gående och cyklister att 
röra sig i, är det nödvändigt att industrimiljöerna söder om 
campus förtätas, görs attraktiva och ges rollen som viktig länk 
mellan centrum och de nordvästra stadsdelarna. Grannskapets

besöksmål, och bland dem campus, ska tas väl till vara, lyftas 
fram och tillgängliggöras.

Förtäta campus — lätta tillägg kompletterar tunga hus
Campus befintliga bebyggelse kompletteras med mindre bygg-
nader i en våning. Arkitekturen är lätt, ljus och transparent. De 
nya byggnadsvolymerna skapar genom sin placering mindre, 
oregelbundna och intima uterum mellan de befintliga byggna-
derna. Därigenom framhävs den före detta regementsbebyggel-
sens tyngd och regelbundna struktur.

För in vatten och grönska — landskapet vandrar in på campus
Campus gårdsmiljöer omgestaltas. Den befintliga bebyggelsens 
klassiska bebyggelsemönster kontrasteras mot landskapets fri-
are växtsätt och former. Genom att låta av Vattenriket inspire-
rad grönska och vattenmiljöer vandra in över campus skapas 
biodiversitet och varierade uterum. Det rätlinjiga bebyggelse-
mönstrets strikta form utmanas med en annan karaktär, men 
kan bevaras på ett mindre område, till exempel framför admi-
nistrationsbyggnaden i anslutning till det nya entrétorget. Hög-
skolan behöver båda stabilitet och förändring för att vara en 
kreativ, levande och välkomnade plats. Arkitekturens ordning 
sätter ramarna och ger lugn och tydlighet i miljön. Oväntade 
tillägg i grönmiljöns mindre, närmare skala överraskar och bju-
der in.  

FRAMTIDENS CAMPUS

Framtidens campus

KUNSK APSTORGET — EN NY ENTRÉPLATS
Campus vänder sin huvudentré mot söder och stadskärnan. Här 
utvecklas den befintliga entréplatsen till ett väldefinierat rek-
tangulärt torg – Kunskapstorget. Det nya stadsrummet signale-
rar högskolans betydelse i staden och stärker dess identitet mot 
omgivningen. Entrépartiets formella karaktär bevaras genom 
en uppgraderad utemiljö utan staket, men som i övrigt stämmer 
med byggnadernas ålder och funktion. Här placeras campus 
nya reception som välkomnar till högskolan och visar vägen in 
till campus. Här stannar också bussen från centrum och här 
hittar den bilburne förstagångsbesökaren en gästparkering. 
Kunskapstorget binder också högskolan närmare sin viktiga 
granne och samarbetspartner Krinova Incubator & Science 
Park. 

NY SAMVERK ANSBYGGNAD
Krinova behöver utvidga och även fysiskt komma närmare hög-
skolan. På mark strax sydöst om Kanslivägen kan Krinova, 
eventuellt tillsammans med högskolan, expandera in i ett multi-
funktionellt hus vars öppna, dynamiska uttryck matchar 
verksamhetens innehåll och ambitioner. 

Bygg ihop staden —  
satsa söderut

Den nya byggnaden kan samutnyttjas av högskolan, Krinova 
och andra intressenter, och både öka de olika verksamheternas 
möjligheter att samverka spontant i vardagen och bidra till ett 
upplevelserikt stråk. Byggnadens uppglasade bottenvåning kan 
rymma bland annat generös foajé, kafé och utställningsyta och 
fungera som ett skyltfönster för den växlande verksamheten.

HÖGSKOLEALLÉN
I söder ingår den symmetriska planteringen på Kanslivägens 
norra sida i campus gröna entréparti. Den nordsydliga vägen 
som går direkt från Stridsvagnsvägen upp till Kunskapstorget 
döps förslagsvis till Högskoleallén.

Högskoleallén görs till huvudinfart till campus. Här samlas kol-
lektiv- och cykeltrafik samt besökande biltrafik. För anställda 
och studenter finns parkeringsplatser väster om campus, som 
enklast nås via Stridsvagnsvägen. Vid Kunskapstorget anläggs 
också den nya busshållplatsen för campus. Fortsatt busshåll-
plats i direkt anslutning till campus huvudentré har både en 
praktisk och symbolisk funktion. Det bidrar till att göra bussen 
till ett bekvämt resesätt och visar att kollektivtrafik prioriteras. 
Den nya receptionsbyggnaden vid Kunskapstorget fungerar 
som en klimatskyddad väntplats med god uppsikt över håll-
platsen och torget. 

På Högskolealléns västra sida planeras kommunens nya badhus 
och norr om detta ligger Biosfärparken. Det är viktigt att såväl 
badhuset som parken ges en stadsmässig getaltning mot Hög-
skoleallén.

Redan vid korsningen Högskoleallén/Stridsvagnsvägen utfor-
mas Högskolealléns gatumiljö så att den tydligt framstår som 
huvudstråket till campus. Den viktiga cykelvägen från järnvägs-
stationen får en prioriterad upphöjd korsning, Högskolealléns 
specialvalda belysningsstolpar börjar här och ny bebyggelse  
har sina huvudfasader ut mot Högskoleallén. 

FÖRTÄTA OCH BYGG IHOP
Idag har det glest bebyggda området mellan Kanslivägen, Strids-
vagnsvägen och Elmetorpsvägen karaktär av industrimiljö. På 
sikt utvecklas och förädlas områdets verksamheter, och inslag 
av bostäder ökar dess attraktivitet och vitalitet. De nya stads-
delsinvånarna förstärker såväl efterfrågan som kundunderlaget 
i grannskapet. 

Kommunens planer på att uppföra Kristianstads nya badhus sö-
der om campus förverkligas, och i badhuset får området en stark 
publikmagnet som ytterligare bidrar till utvecklingen mot en 
varierad stadsdel. Inte minst barnfamiljerna hittar hit, letar 
mer service och nöjen och upptäcker flera utflyktsmål. Förutom 
själva campus med spännande gårdsmiljöer och utställningar, 
så finns strax intill Kunskapsstorget den nya Biosfärparken, 
som länkar högskoleområdet med Kristianstads Vattenrike. 

Detta innebär en unik chans att bygga ihop dagens söndertrasa-
de miljöer och låta centrala staden sträcka sig upp mot nordväst 
som bör tas väl till vara.  De nya miljöerna utvecklas med höga 
ambitioner när det gäller stadsmässiga skönhetsvärden. För att 
skapa en både prestigefylld och trygg miljö är det nya badhuset 
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Visionsbild: Exempel på möjlig utformning av Kunskapstorget med ny receptionsbyggnad.
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och övriga nya byggnader enligt urbant mönster placerade i 
kvartersgräns. De vänder sina publika entréer mot Högskole- 
allén och har öppna bottenvåningar som gör det möjligt att se 
vad som händer i husen. Även befintliga byggnader på Krinova 
och angränsande serviceanläggning kan genom mindre föränd-
ringar följa detta stadsmässiga mönster. Till exempel livs- 
medelshallen söder om Stridsvagnsvägen kan med en ny entré 
direkt till delikatessavdelningen få möjlighet till försäljning av 
take away-mat anpassad till efterfrågan hos de människor som 
arbetar eller studerar i området.

STUDENTBOSTÄDER VID CAMPUS
Generellt råder inte brist på bostäder för studenter i Kristian-
stad. Dock finns önskemål om fler studentbostadshus, speciellt 
med lägenheter för olika och större hushållstyper. Önskvärt är 
också att studentbostäderna har en nära koppling till campus 
och bidrar till att ge omgivande stadsdelar såväl ökat service-
underlag som stadsliv. 

Flera alternativa lägen finns. En mycket campusnära placering 
är strax väster om campus på befintlig parkeringsmark. Denna 
placering är speciellt intressant om kommunens plan på ett 
nytt västligt bostadsområde aktualiseras. Mer närliggande i tid 
är att låta nya studentbostäder bli del i den angelägna förtät-
ningen av industrimiljöerna söder om campus.

Även norra campus är ett fördelaktigt läge för studentbostäder, 
speciellt sådana tänkta för familjer. Här finns både en förskola 
och närhet till park.

CAMPUSSTR ÅKET - KOPPLING TILL STADEN
En snabb och radikal förbättring av kommunikationen mellan 
campus och centrum behövs. För att göra cykeln till det själv-
klara transportmedlet för fler som bor i centrum eller tåg- eller 
busspendlar till högskolan måste det västliga gång- och cykel-
stråket mellan järnvägsstationen och campus uppgraderas till 
en trygg, vacker och effektiv transportsträcka, här döpt till 
Campusstråket. 

Campusstråkets betydelse kommer att öka allt eftersom den 
omgivande industrimarken förtätas till en riktig stadsdel.  
Campusstråket kompletterar också det befintliga, västligare  
belägna promenadstråket som går norrut genom Vattenriket. 
Via Campusstråket når man direkt den nya Biosfärparken vid 
Kunskapstorget. I förlängningen norrut når stråket de stora bo-
stadsområdena Gamlegården och Näsby, som ligger nordost om 
högskolan.

En djärv idé som ligger väl i fas med internationella stads- 
utvecklingstrender vore att låta en linbana länka den nya stads-
delen med järnvägsstationen. Linbanan skulle fylla två syften; 
dels fungera som praktiskt transportmedel mellan centrum och 
högskolan och badhuset, dels utgöra en attraktion i sig själv. 
Speciellt intressant vore att få till stånd en slinga mellan hög-
skolan och centrum, där en sträcka bestod av en promenad  
genom Vattenriket och en sträcka gick via linbana, buss eller 
gång- och cykelväg. 

SKYLTNING
Både kännedomen om, och orienteringen mot, högskolan un-
derlättas genom att skyltningen vid Kristianstads infarter, i 

centrum och i campus närområde förbättras. Skyltningen  
söderifrån mot campus görs generös, tydlig och riktad till alla 
trafikslag. Redan nere vid järnvägsstationen möts fotgängare 
och cyklister av såväl karta som tydlig skyltning mot campus. 
Där orienterbarheten så kräver upprepas skyltningen. Även ut-
formningen av gång- och cykelstråket bör styras utifrån  
behovet av förbättrad orienterbarhet.

För bilister behövs skyltning till campus från infartslederna 
och vidare in mot högskolan. En grundläggande översyn och 
planering behöver göras av Trafikverket, kommunen, högskolan 
och Akademiska Hus gemensamt. 

SATELLIT PÅ STATIONEN
Pendlandet till högskolan med tåg och regionbuss uppmuntras 
ytterligare med en ”satellit” till campus vid järnvägsstationen. 
Här kan skapas – kanske i en tom affärslokal, eller annat  
oanvänt utrymme – en miniatyrfilial till högskolan. Satelliten 
erbjuder ett attraktivt studie- och pausrum där studenter och 
anställda kan använda väntetiden till möten, jobb eller vila, 
samtidigt som lokalen annonserar högskolans närvaro i cent-
rum. Här kan finnas till exempel information om aktuella före-
läsningar, en liten bibliotekshörna och intressanta uppsatser 
och avhandlingar att bläddra i. 

Det hållbara resesättet underlättas även genom införande av 
hyrcyklar. Hämtnings- och lämningsstationerna placeras vid 
”satelliten” och vid nya receptionsbyggnaden på Kunskaps- 
torget. 

Centralstation

Cykelparkering

Satellit
Tå
g

Centrum

Hyrcyklar

Exempel på möjlig satellit på norra delen av Kristianstads  
station.
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CAMPUS I FÖR ÄNDRING
Sett över tid förändras universitetetens och högskolornas bruk 
av lokaler, sakta men märkbart. Därför är det nödvändigt att i 
campusplaner ha beredskap för långsiktiga trender i lokalan-
vändningen. Under de senaste tjugo åren har lokalanvändning-
en gått mot öppnare och mer studiesociala miljöer. Studenterna 
uppehåller sig gärna på campus för självstudier eller arbete i 
grupp.  För universitetet/högskolan är det av strategisk bety-
delse att studenterna trivs och vill stanna kvar på campus. 

Föreläsningar och envägskommunikation på plats kommer att 
minska. Metoder för e-lärande har länge setts som tekniker för 
distansutbildning, men utbildningen på campus använder sig 
alltmer av samma kunskaper och erfarenheter. De fysiska och 
digitala rummen smälter alltmer samman. Hela campus blir en 
lärandemiljö där formella och informella miljöer, inne och ute 
integreras och överlappar vartannat.  

Denna utveckling ställer nya krav på de fysiska miljöerna. Den 
detaljerade lokalplaneringen bör i framtiden ta hänsyn till det-
ta och förutsättningslöst pröva hur man skapar såväl effektiv 
lokalanvändning som attraktiva miljöer där studenterna gärna 
dröjer kvar.

De befintliga högskolebyggnaderna är en viktig del av campus 
identitet. De uttrycker kvalitet och tradition och ger positiva 
associationer till ikoniska akademiska miljöer runtom i värl-
den. Byggnaderna ska kvarstå som campus grundläggande 

Förtäta campus —  
lätta tillägg kompletterar tunga hus

strukturerande och karaktärsgivande element, men samman-
hanget ändras från före detta regemente till modern och fram-
gångsrik högskole- och forskningsmiljö. Byggnadernas stora 
kvaliteter behöver lyftas fram och ges en uppdaterad inram-
ning. Detta för med sig att gränser öppnas och att de gamla  
husens relation till omgivande stadsrum i och utanför campus 
utvecklas.

ÖPPNA UPP BEFINTLIGA HUS
Byggnadernas bottenvåningar är till stor del slutna och alla  
entréer ligger vända mot de inre gårdsrummen. Verksamheten 
avspeglas inte utåt, och sett från utsidan kan högskolan framstå 
som anonym och avvisande. Även den inre campusmiljön skulle 
berikas med ökad kontakt med verksamheten inne i byggnaderna.
Genom att glasa in de befintliga portarna vid gavlarna på hus 
14, 17, 18, 20 och 21 på likande sätt som gjorts på hus 15, men 
med dörrar direkt ut, skapas ett levande utbyte mellan insidan 
och utsidan av byggnaderna. Detta förstärks ytterligare genom 
att man inomhus i dessa lägen placerar öppna funktioner som 
till exempel studie- och pausrum för de utbildningar som finns  
i husen. 

Flödena mellan ute och inne förbättras även genom att entréer-
na till samtliga undervisningsbyggnader görs genomgående och 
man kommer in i husen direkt från campusområdets utsida. In-
omhus inleds ett långsiktigt förädlingsarbete i syfte att husens 
interiöra kvaliteter ska motsvara deras yttre, en inriktning som 

ska tillämpas vid framtida renoveringar och ombyggnader. Inre 
planlösningar återställs på sikt eller förändras för återvunnen 
eller ökad luftighet i viktiga kommunikationspunkter. Entré-
ytor och andra gemensamma ytor som hallar, trapphus och  
korridorer inreds på sätt som främjar möten och utbyte. 

LÄTTA TILLÄGG KOMPLETTER AR TUNGA HUS 
Ett av målen med förtätning på campus är att förstärka hög-
skolans identitet som kreativ och dynamisk. De befintliga hög-
skolebyggnaderna fungerar väl för avskilda aktiviteter som  
undervisning och studier, men de behöver kompletteras med 
sociala rum – öppna och lättillgängliga. Med tillägg av mer va-
rierade, flexibla lokaler för spontana möten förbättras närheten 
inom högskolan och mellan högskola och externa aktörer, och 
med fler och generella studie- och pausrum möts studenter  
från olika utbildningar.  

På strategiska lägen i utemiljön placeras därför låga, lätta bygg-
nader som representerar en annan skala och en annan arkitek-
tur än de befintliga högskolebyggnaderna. De nya husen anpas-
sas så att de inte stör den orienterbarhet och tydliga ordning 
som det befintliga bebyggelsemönstret skapar. De placeras i en 
sned vinkel i förhållande till befintliga byggnader. Utformade 
som enplansbyggnader i transparant arkitektur visar de inbju-
dande upp vad som händer i husen. 

På Kunskapstorget välkomnar en ny receptionsbyggnad som 
också rymmer olika vistelserum. På den inre Campusgården 
kan lätta sidoplacerade byggnader och spaljéer bryta ned det 
stora uterummets skala, skilja av och dela upp. De nya byggna-
derna bidrar till att ge den stora inre gården med dess mindre 
uterum mellan historiska hus en mer privat karaktär. Besökare 
är välkomna, men studenter och anställda på högskolan ska 

känna att gården är deras andningshål och interna mötesplats. 

STUDENTBOSTÄDER PÅ CAMPUS 
För att bidra till en blandad stadsdel i norra Kristianstad och 
till ett campus som lever dygnets alla timmar, kan studentbo-
städer tillföras på själva campusområdet.

Studentbostadshusen kan placeras på campus norra del i an-
slutning till befintliga studentbostäder i Näsby. De nya bostads-
husen kan bilda campusområdets gräns åt norr, men i sin avvi-
kande arkitektur ändå signalera en egen funktion, skild från 
både campus befintliga högskolebyggnader och nya byggnads-
tillägg. Placeringen bland det före detta regementsområdets  
faluröda servicelängor kan till exempel inspirera till nya trä-
hus med sadeltak. 

NYA ENTRÉER
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Nya entréer bidrar också till tryggare miljöer på campus efter 
mörkrets inbrott.

Miljöer för undervisning, studie- och 
arbetsro samlas i de befintliga husen. 
Nya och utvecklade entréer och utåt- 
riktade mötesrum i markplan utveck-
las. Campus gemensamma mötesplat-
ser f lyttar ut i de nya paviljongerna 
och utemiljöerna. 

Vägen genom husen blir en genväg till föreläsningen eller lunchen. Vardags-
f lödet genom husen och synligheten inom campus ökar.

FRAMTIDENS CAMPUS

Befintliga hus öppnas upp i markplan med genomgående entréer.

Visionsbild: Uppglasade husgavlar mot Campusgården.
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För in vatten och grönska —  
landskapet vandrar in på campus
För att behålla campus distinkta gränser när staden omkring 
förtätas, bevaras gröna ytor mellan campus och omgivande  
bebyggelse. Grönskan ingår i de publika stråken och mötes-
platserna. När högskolebyggnaderna ges nya ingångar direkt 
från utsidan ökar antalet människor som rör sig runt campus 
och förgårdsmarken närmast högskolan möbleras med bänkar, 
belysning och cykelställ. 

BIOSFÄRPARKEN
Till campus stora tillgångar hör närheten till Vattenriket. Kon-
trasten mellan ett sammanhållet och tydligt avgränsat campus 
och de öppna vyerna i väster berikar campus med olika miljöer 
och stämningar som inspirerar till både eftertanke och nytän-
kande. 

Vattenriket har även starka kopplingar till högskolans och Kri-
novas verksamheter. En biosfärpark i direkt anslutning till 
Kunskapstorget kan synliggöra detta. Det tilltänkta området, 
som i dag är av typen vildvuxen park, kan ha en intressant his-
torisk bakgrund som bör utredas och eventuellt tas till vara vid 
utformningen av den nya parken. 

Biosfärparken kan fungera både som lokal park och målpunkt 
för besökare. Förutom att med utomhusredskap och löpslinga 
erbjuda en motionsplats för både högskolan och allmänheten, 
kan parken innehålla till exempel en pedagogisk lekplats, ett 
flyttbart laboratorium, en utomhusutställning eller ett mindre 

naturrum. Vattenrikets Unescostatus bör synliggöras här och 
parken kan fungera som porten till ett rekreationsstråk ut i 
landskapet. 

GRÖNA GÅRDSRUM PÅ CAMPUS
Campusgården har sin stora kvalitet i att bebyggelsen avgrän-
sar, omsluter och skapar ett gemensamt rum som delas av alla 
på högskolan. För att ge gårdsmiljöerna den grönare, mjukare, 
mer informella prägel som efterfrågas, kan den befintliga växt-
ligheten kompletteras med fler träd, mer friväxande grönska 
och vattenmiljöer inspirerade av Vattenriket. Gårdsmiljöns  
karaktär ska vara en annan än den befintliga arkitekturens. 
Ambitionen är att kontrasterna i stil och stämning ska synlig-
göra varandra. Om de gamla husen står för planmässig ordning 
och sammanhang, så står gårdsmiljön med sina envåningsbygg-
nader för variation och lättillgänglig trivsel. 

Campusområdets läge vid det öppna landskapet i väster, där 
också den förhärskande vindriktningen är från väst, gör gårdens 
utemiljöer utsatta för blåst. Nya vindskyddande planteringar 
och element kan förbättra mikroklimatet och införa biodiversi-
tet och mångfald i gårdsmiljöerna. Gårdens olika uterum utfor-
mas vad gäller väderstreck, växtval och möblering för att kunna 
fungera under större delen av året och erbjuda både lugna och 
aktiva platser för studenter, personal och besökare. Komforten 
i utemiljöerna ökar och gör det attraktivare både att röra sig 
mellan husen och att vistas på mötesplatserna utomhus.

I SAMSPEL MED NÄROMR ÅDET
Campusområdet utgör ett stort kvarter som behöver öppnas 
och delas upp. Nygårdsvägen förlängs västerut genom norra 
campus och ansluts till Stridsvagnsvägen. Därigenom förbinds 
campus med Näsby i öster och Vattenriket samt en planerad 
stadsdel i väster. Denna förlängning kan, så länge landskapet 
förblir öppet, fortsätta västerut i form av ett rekreationsstråk. 
Om och när utbyggnad av staden sker här, kan förlängningen i 
sin helhet förvandlas till en sammanbindande stadsgata. Det 
nya vägpartiet utformas med möjlighet för biltrafik, men med 
prioritet för gång- och cykeltrafik. Genom att låta en av stads-
delens gator fortsätta genom campus stärks stadsmässigheten 
och antalet människor som rör sig på campus ökar, också på 
kvällar och helger.

Även Campusgården kan få en sammanhållande roll när det 
gäller att förbinda de östra och västra närområdena. Ekosyste-
men i Kristianstad Vattenrike förbinds med Norringeparken 
via högskolans Campusgård. Det sammanhållna grönstråket 
kommer att bli attraktivt för rekreation, vilket innebär fler 
människor i rörelse och därmed också ett tryggare campus.

Idag avgränsas norra campusområdet från den bilfria Lingenäs-
vägen av ett nätstaket.  Staketet tas bort och ersätts av öppen 
grönska. För att förbinda de nordliga bostadsområdena med 
målpunkter som campus och nytt badhus, utvecklas dagens 
nordsydliga gångväg till ett skyltat stråk. Via stråket kan bland 

annat barn och ungdomar från områdena norrut komma att re-
gelbundet passera högskolan - och kanske då lära känna miljön 
och inspireras att studera där. Stråket kommer även att passera 
eventuella studentbostadshus på norra campus, och bidra till 
att knyta samman studentbostäderna norr om campus. 

FR AMTIDA UTBYGGNAD
På längre sikt kan det bli önskvärt att bygga ut campusområdet 
med större byggnadsvolymer för att möta ökad efterfråga på ut-
bildning eller för att skapa specialiserade undervisnings- eller 
forskningslokaler.

Väster om campus på nuvarande parkeringsytor och parkmark 
finns stora ytor tillgängliga för större utbyggnadsvolymer.  
Även strax söder om campus på mark ingående i det tidigare  
regementsområdet finns goda utbyggnadsmöjligheter. Här 
finns redan Gastronomiprogrammet och även annan högskole-
verksamhet. Krinova, vars mål är kreativitet och korsbefrukt-
ning, finns här och området lämpar sig speciellt väl för verk-
samheter som gynnas av samverkan mellan olika aktörer.  

Det är viktigt att eventuella nya högskolebyggnader på campus-
nära lägen respekterar de befintliga högskolebyggnadernas  
bebyggelsemönster, och i sin placering och arkitektur på lyhört 
sätt relaterar till såväl byggnader som landskap.

FRAMTIDENS CAMPUS

Visionsbild: Exempel på möjlig utformning av Campusgården med mötespaviljong.
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Väl genomtänkt belysning bidrar också till trivsel och trygghet 
i utemiljöns platser och stråk oberoende av årstid och tid på 
dygnet. Belysningen ska ge överblick över området man rör sig i, 
men inte blända med för starkt ljus på marken utan ge allmän-
belysning via till exempel ljuskällor i buskage eller riktade mot 
fasader.  

CAMPUSGÅRDEN
Den centrala platsen framför biblioteket omgestaltas till ett 
samlande grönt landskapsrum med vatten. Detta är gårdsan-
läggningens tydliga centrum, studenttorg och ”finrum” men 
samtidigt en informell mötesplats i det gröna där man gärna 
vistas också på fritiden. På campus återges även väl vald konst-
närlig utsmyckning i paritet med anläggningens betydelse och 
stora besökstal. 

Vid en framtida utveckling av gårdsmiljöns byggnader och ute-
rum kan det vara lämpligt att utreda gestaltningen genom  
parallella arkitektuppdrag, som ger möjlighet att ta fram olika 
idéer om utformningen. 

Vid campus östra entré mot Elmetorpsvägen, dit den östliga cy-
kelvägen till högskolan leder, kommer Norringeparken att möta 
campus grönska. I en förlängning fortsätter grönstråket vidare 
ut i Kristianstad Vattenrike. Här skapas ett attraktivt grön-
stråk genom campus. Till skillnad från den södra huvudentrén 
dit trafikskyltarna visar, så är detta en informell sidoingång och 
en genväg som de som rör sig i området kan välja när de vill smi-
ta till eller genom campus. 

MARKPARKERINGEN I VÄSTER OMGESTALTAS
Den befintliga markparkeringen väster om campusområdet ut-
ökas genom att en del av det befintliga grönområdet tas i an-
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språk. Resterande grönområde sparas som en lokal park och 
kopplas till naturområdet i väster. Hela parkeringsytan får en 
ny gestaltning med plats för trädplanteringar mellan raderna av 
parkerade bilar samt ett genomsläppligt markmaterial, t.ex. 
grus, kombinerat med gatustenkanter och gångar. Därmed upp-
levs parkeringsytan mer som en del av naturområdet och är att-
raktiv att titta ut över även när den är tom på bilar. 

RESURSER OCH ENERGI
För att få ett hållbart campus krävs hållbara byggnader. Bygg-
naderna på campus har stått i snart hundra år och att fortsatt 
utnyttja dessa och varsamt anpassa dem till nya tiders krav och 
behov innebär i sig ett betydelsefullt resursutnyttjande. Vid 
ombyggnader ska strävan vara att åstadkomma så generella  
och användbara lokaler som möjligt. 

Underhållsarbete så som fönsterbyte och takrenoveringar har 
succesivt genomförts så att energiförbrukningen kunnat mins-
kas. Eftersom byggnaderna är skyddade måste energisparåtgär-
der genomföras utifrån vad som är lämpligt för denna värdeful-
la miljö. En stor energibesparing kommer att göras genom det 
akvifersystem som planeras. När pågående energibesparingar 
står klara kommer de att ge en besparing med nästan 60 pro-
cent i förhållande till dagens situation. Minskningen av CO2 ut-
släpp kommer att vara ca 6 600 000 kg per år. Ytterligare åtgär-
der för effektivare ventilation och belysning planeras.

Nya byggnader ska följa Akademiska Hus standard och uppfylla 
det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad med lägst bety-
get silver.

Exempel på möjlig gestaltning av Campusgården.

Trots sina många kvaliteter behöver de före detta regements-
byggnaderna anpassas till sitt akademiska innehåll. En angelä-
gen åtgärd för att tillvarata byggnadernas fulla potential är att 
låta interiörerna bli lika ståtliga och tidsenliga som exteriörer-
na. Detta skulle kunna bidra till att ge Högskolan Kristianstad 
en tydlig fysisk identitet och höja dess status och attraktivitet 
som akademisk campusmiljö. 

URSPRUNGLIGA KVALITETER
Antikvarisk restaurering eftersträvas inte, utan ett återvinnan-
de av egenskaper som gör interiörerna både mer behagliga och 
förhöjer deras ändamålsenlighet. Olika tiders tillägg som rums-
delande mellanväggar, nya ytmaterial och tekniska lösningar 
har gjort att entréhallar, korridorer och klassrum förlorat sina 
ursprungliga stora rumsliga kvaliteter i form av ljus och rymd. 
Likaså har de karaktärer och stämningar som ursprungliga 
proportioner, material och färgval skapat i interiörerna,  
förvanskats. 

En utrensning av vissa sentida tillägg och en uppdatering av  
andra, samt en övergång till en enklare och stramare färg- och 
materialpalett kan bidra till att grundformer som till exempel 
den fulla takhöjden och de vackra fönstren lyfts fram igen.  
   
Viktiga ledtrådar till byggnadernas inredning står att finna i 
exteriörerna. Nationalromantikens arkitektur kännetecknas av 
gedigenhet, materialäkthet och en mättad, naturnära färgskala. 
Fasadernas borgliknande karaktär och varma färger motsvaras 
inomhus av undervisningsbyggnadernas trapphus med väggar i 

rött tegel och valvslagna tak. Genom att återställa dessa och an-
dra värdefulla interiörer, och i ny inredning anknyta till deras 
karakteristiska egenskaper, görs byggnadernas in- och utsidor 
mer sammanhängande och begripliga. Med den ökade arkitek-
toniska konsekvensen ökar också orienterbarhet och trivsel.

PRINCIPER FÖR FAST INREDNING
Rummens omslutande ytor räknas primärt höra till bygg- 
nadens arkitektur och ansluter till dess karaktär. Det innebär 
att oberoende av aktuell funktion ges rummens tak, väggar, 
snickerier och golv en generell utformning baserad på bygg- 
nadens tekniska och estetiska logik snarare än på rumsanvänd-
ning. Därmed säkras såväl arkitektonisk kvalitet som långsiktig 
hållbarhet och ekonomi i inredningen. Vid funktionsändring 
kan möbler och lampor lätt flyttas om/bytas ut medan rum-
mens grundutformning består.  

TAK: Undertak tas bort för att uppnå ursprunglig rumshöjd.  
Generellt målas taken i varmt, brutet vitt. Installationer får 
vara synliga och ges samma färg som taket.

VÄGGAR: Ursprungliga tegelväggar tas fram där dessa är över-
målade. Putsade väggar målas i kulörer motsvarande national-
romantikens ljusa men mättade färgskala. I rum/utrymmen 
där vägg indelats i målad bröstning eller fält återställs med för-
del för proportionernas skull indelningen.

GOLV: Entréer, trappor och centrala kommunikationsutrym-
men behåller eller ges golv i natursten eller tegel. 

FRAMTIDENS CAMPUS FRAMTIDENS CAMPUS

Uppdatera insidan

Referensmiljö kv. Mimer 8 av sandellsandberg arkitekter AB.
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Campus för Högskolan Kristianstad ska erbjuda en långsiktigt 
hållbar miljö. Campusplanen tar därför sin utgångspunkt i eko-
logiska, ekonomiska och sociala värden, och hållbarhetsfrågor-
na finns på olika sätt integrerade i planens förslag.
I detta kapitel sammanfattas campusplanen strukturerad uti-
från ett antal nyckelområden som är centrala för hållbarhetsar-
bete. Områdena ingår i Akademiska Hus modell för hållbarhets-
frågor (se bild ovan) som är resultatet av ett systematiskt arbete 
med hållbarhetskriterier vid planering av campusområden.  

MARK ANVÄNDNING, ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNAD
• Campusplanen står i god överensstämmelse med de väg- 

ledande dokumenten ”Översiktsplan 2013 Kristianstads 
kommun” och den fördjupade översiktsplanen ”Kristian-
stad växer – en stad i balans” från 2009. Campusplanens 
förslag avviker dock i delar från detaljplanen som är ifrån 
1997. Större delen av campus utgörs av mark som inte får 
bebyggas och byggnaderna är q1-märkta med innebörden 
att exteriörerna inte får ändras. Detaljplanen måste därför 
förnyas, så att området på ett hållbart sätt kan utvecklas 
för sin användning som högskola.

• Campus roll i närområdet stärks när huvudstråk, torg och 
entréer görs tydligare och bidrar till bättre orienterbarhet.

• Nya målpunkter, som badhuset och Biosfärparken etableras, 
vilket bidrar till att området blir mera känt och mera väl-
besökt.

• De befintliga nationalromantiska byggnaderna utgör rygg-
raden för campus och utgör en viktig resurs, såväl som 
byggnader, som bärare av akademisk historia och attraktiv  

Hållbar campusutveckling

FRAMTIDENS CAMPUS

ÖVRIGA UTRYMMEN: I förekommande fall tas parkett/trä-
golv fram och restaureras/rekonstrueras. Där trägolv befinns 
olämpligt läggs linoleum/motsvarande. I hygienutrymmen/toa-
letter läggs klinker. 

SNICKERIER MM: Fönster målas i varmt, brutet vitt och dörr- 
partier, socklar, lister målas antingen i varmt, brutet vitt eller 
målas in i väggens kulör. Vid sekundära, alternativt nya dörrar  
i känsliga lägen målas dörrpartiet med fördel in i väggens kulör 
för obruten effekt. Ursprungliga detaljer som till exempel 
stuckatur, lister, dörrhandtag och -beslag behålls. 

TEKNISKA INSTALLATIONER/LEDNINGAR: Minimalistis-
ka, utrymmessnåla modeller väljs. De fästes diskret och målas 
in i respektive kulör beroende på placering i tak, på vägg eller  
vid list/golv.

PRINCIPER FÖR LÖS INREDNING
Även lös inredning inspireras av den befintliga arkitekturens 
grunddrag. Det innebär val av äkta material, mättade färgtoner, 
textiler med viss täthet och tyngd och väl utvald och anpassad 
belysning med varmt ljus. Den lösa inredningen ska liksom den 
fasta präglas av hög kvalitet i hantverket och bidra till att ge 
byggnadernas inre en harmonisk helhetsverkan. Möbleringen 
kan vara enkel och modern men gärna kompletteras med form-
starka karaktärsmöbler inspirerade av nationalromantik och 
1920-talsklassicism.

SKYLTPROGR AM
Både den exteriöra och interiöra skyltningen på campus behö-
ver förbättras och förnyas enligt ett enhetligt skyltprogram. 
Skyltarnas utformning vad gäller material, färgval och utföran-
de bör stå i samklang med campus arkitektoniska karaktär och 
status. I samband med skyltprogrammet görs en översyn av 
byggnadernas/lokalernas numrering och namn. Det kan då 
också vara lämpligt att pröva eventuell inbördes flytt av funk-
tioner. 

Nuvarande områdeskartor vid campusentréerna ersätts med 
nya. Strategiskt placerade skyltstolpar med pilmarkering pekar 
ut publika och/eller andra målpunkter som Bibliotek, Utställ-
ning, Studentkår, Kansli, Kafé med mera. Numreringen på  
husen ska följa en logisk ordning, siffrorna ska vara stora och 
tydliga och synas från alla riktningar samt alltid återfinnas vid 
alla entréer. Skyltar som anger byggnadernas namn/innehåll 
ska vara större än nuvarande och placeras enhetligt och väl 
synligt.

Referensmiljö: Östra stallet i Stockholm. Visionsbild: Exempel på möjlig utformning av skyltning.
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arkitektur. Byggnaderna öppnas upp på strategiska punk-
ter i markplan för att möjliggöra effektivare användning 
och bättre kontakt ute-inne. Interiören omgestaltas för att 
bättre stämma överens med utsidan. 

TR ANSPORTER OCH RESANDE
• Hållbara resor prioriteras. Tillgänglighet, trygghet och upp-

levelse för cyklister och gående utvecklas genom nya och 
bearbetade stråk till både centrum och närområdet. Kol-
lektivtrafikresenärer ska uppleva förenkling och ökad be-
kvämlighet. En ny väderskyddad busshållplats i anslutning 
till Kunskapstorget gör pendlandet mer attraktivt och den 
föreslagna högskolesatelliten vid Kristianstad C erbjuder 
större bekvämlighet och bättre utnyttjande av tiden för 
den som väntar.  För resande som vill cykla mellan central-
stationen och högskolan ska det finnas hyrcyklar. Tillgäng-
ligheten för personbilar och transporter behålls med da-
gens standard.

• För gående och cyklister måste tryggheten ökas. Gång- och 
cykelvägen mellan centralstationen och högskolan måste 
göras tryggare med olika åtgärder, som sträckning, belägg-
ning, lämplig utformning av vegetation och belysning mm. 
Inte minst ska promenaden eller cykelturen vara en positiv 
och angenäm upplevelse som ger avstressning och upp-
muntrar till rörelse. En belysningsplan för att öka över-
blickbarheten runt entréer och vid busshållplats och cykel-
ställ tas fram och genomförs i samband med underhåll och 
förbättringsarbeten utomhus. 

• För samtliga transportslag behövs förbättrad orienterbarhet. 
Det ska finnas skyltning och information som dessutom 
underlättar hållbara val. Både hållplatsen på Kunskaps- 
torget och satelliten i centrum kan fungera som hubbar för 
olika slags information.

RESURSER OCH ENERGI
• Utnyttja befintliga resurser. Största delen av lokalutveckling 

bör ske inom befintliga byggnader. Att använda befintliga 
byggnader sparar både energi och material jämfört med att 
bygga nya.

• Låg miljöpåverkan vid framtida förtätning och ombyggnad. 
Nya byggnader ska kunna certifieras på lägst nivå silver 
enligt Miljöbyggnad.

• Vid om- och nybyggnad används material som har liten miljö-
påverkan. Byggmetoder och material som innebär lågt 
risktagande ska användas.

• Den pågående energieffektiviseringen fortsätter med inrikt-
ning mot ventilation och belysning. 

• Dagvatten tas huvudsakligen om hand lokalt och används för 
att skapa nya växtbiotoper inne på campus.

INNOVATION OCH EKONOMI
• Högskolan kopplas samman med Krinova Science Park och 

intilliggande företag genom det nya Kunskapstorget och 
möjlighet till en ny byggnad, Samverkanshuset, som kan 
rymma såväl högskola som Krinova och företag i olika eta-
bleringsfaser. Torget som en entré- och kommunikations-
zon ska ge möjlighet till möten genom att det blir en livlig 
kommunikationsnod. Genom tydligare stadsplanering, 

stråk- och vägskyltning kommer högskole- och Krinova-
området att bli mer synligt, vilket är nödvändigt för fort-
satt tillväxt och utveckling. 

• En etablering av Kristianstads nya badhus i området ökar 
besöksunderlaget, vilket öppnar för mer och bättre service. 
Sport och idrott hör traditionellt till campusliv och anlägg-
ningen kan därför bidra till att göra campus och högskole-
studier mer synligt och attraktivt för såväl inskrivna stu-
denter som ungdomar utanför studiemiljön.

• Befintliga lokaler och lärandemiljöer uppdateras så att de 
kan erbjuda en större mångfald av utbildningsmiljöer.  
Referensmiljöer för mer aktivt lärande och nyttjande av 
digitala och tekniska hjälpmedel finns redan. Mera avance-
rade lokaler kan inrymmas i det nya Samverkanshuset,  
där samutnyttjande med andra huvudmän kan möjliggöra 
satsningar som parterna var för sig skulle ha svårt att  
finansiera.

SOCIALT VÄLBEFINNANDE
• Det sociala livet på och omkring campus ska lyftas – både för 

anställda och studenter. Liv och människor på campus ska 
synas. Detta görs bl. a genom ökad kontakt ute och inne 
och genom förtätning av innergården. Befintliga byggnader 
öppnas så att man kan passera tvärs igenom. Där det inte 
finns antikvariska hinder ökas fönsteröppningarna på  
bottenvåningarna för bättre exponering av vad som sker på 
insidan och för utblickar mot utsidan.  Campusgården för-
ses med lätta enplanspaviljonger, med eller utan tak och 
med attraktiva sittplatser av olika slag. De nya paviljonger-
na ska minska avstånden mellan byggnaderna, bidra till 
fler vindskyddade utomhusplatser och erbjuda ljusa, öppna 
studieplatser, som ytterligare ett alternativ till befintliga 
rum. Kontorsarbetsplatser utomhus skulle kunna arrange-
ras här.

• Valmöjligheterna när det gäller mat och dryck är dåliga och 
utbudet har låg standard. Genom att ge utrymme för små-
företagande och foodtrucks av olika slag kan utbudet för-
bättras och flödet av människor som rör sig utomhus öka. 
Att personal och studenter vistas ute och erbjuds bra mat 
bidrar till ökat välbefinnande.

• De praktiska förutsättningarna för god hälsa och en aktiv 
och hållbar livsstil tas till vara och utvecklas. Ett förbätt-
rat gång- och cykelvägnät är en förutsättning. Den viktiga 
närheten till naturområdet i väst stärks genom nya förbin-
delser i öst-västlig riktning och genom Biosfärsparken som 
också kan fungera som en utgångspunkt för motionsslingor 
och innehålla utegym. 

• Genom att erbjuda publikdragande aktiviteter i campus när-
område så som nytt badhus, torgrum och parkum som vän-
der sig till hela stadsdelen ska campusområdet bli mer ut-
nyttjat både av besökande och av dem som vistas där dag- 
ligen. Den akademiska kulturen, sakkunskapen och forsk-
ningen kan utvecklas till ett attraktivt upplevelsemål.

• Blandad bebyggelse, bl.a. studentbostäder ökar tryggheten 
på och omkring campus genom att fler människor rör sig i 
området under större delen av dygnet. De öppnare fasader-
na bidrar med ljus till utemiljön efter mörkrets inbrott.

EKOLOGI OCH MILJÖ
• De utvecklade gårdsmiljöerna, där singel byts mot vegeta-

tion och landskapet i väster får vandra in på campus inne-
bär båda en ökad biologisk mångfald och ett rikare utbud 
av mötesplatser och rekreation på och runt campus.

• Det Unesco skyddade Vattenriket görs mer synligt på cam-
pus genom Biosfärparken.

• Campus är blåsigt och mikroklimatet behöver förbättras. 
Lätta byggnadstillägg kombinerat med landskapsgestalt-
ningen med träd på gårdarna föreslås så att de hjälper till 
att skydda mot den dominerande västvinden och samtidigt 
ger möjlighet för skugga under varma dagar.

• Förtätning sker på redan i anspråkstagen mark. Både förtät-
ningen av campus, närområdet och runt cykelstråket till 
centrum föreslås ske på mark som idag är industrimark el-
ler på annat sätt redan ingår i stadens ianspråktagna ytor.

• Vattennivåer bevakas. Det mycket lågt belägna Kristianstad 
hör till de orter, som är särskilt utsatta för klimatföränd-
ringar och extremt väder. Kommunen har bland annat 
byggt skyddsvallar och pumpstationer som skydd mot 
översvämningar. Högskolans byggnader ligger dock förhål-
landevis högt. Bedömningen är att några särskilda åtgär-
der som skydd mot klimatförändringar inte behöver vidtas 
på eller vid campus.

HÅLLBAR CAMPUSUTVECKLING HÅLLBAR CAMPUSUTVECKLING

DELAKTIGHET OCH PROCESS 
• När det gäller arbetet med campusplanen har personal och 

studenter på högskolan, den närmaste grannverksamheten 
och företrädare med olika befattningar och uppdrag på 
Kristianstad kommun involverats och informerats genom 
hela processen. Syftet har varit att samla olika perspektiv 
och utgångspunkter. Arbetet har skett i form av intervjuer, 
workshops och en öppen enkät. Information och möjlighet 
till respons har funnits genom högskolans hemsida.

• Den nya campusplanen exponeras tydligt så att alla kan ta 
del av den. Förankringsarbetet kommer att ske fortlöpande 
genom att planen används och de enskilda projekten disku-
teras.
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Campusplanens roll i längre processer gör det viktigt att påbör-
ja den utveckling som planen diskuterar, och att skapa en prio-
riteringsordning för vilka åtgärder som är mest angelägna, samt 
när dessa ska planeras i tiden. Angelägenhetsgrad styr priorite-
ringen, dock med hänsyn tagen till att projekt som baseras på 
samverkan med kommun och/eller annan medaktör kräver en 
helt annan process och helt andra tidsperspektiv än projekt 
högskolan själv kan besluta om och genomföra. I projektför-
teckningen inräknas inte kommunens roll som myndighet i de 
projekt som kan beslutas av högskolan och eller fastighets- 
ägaren själva.Campusplanen ska vara ett långsiktigt utvecklingsverktyg, 

samtidigt som den ska fungera som en vägledning vid olika  
frågor som efterhand dyker upp avseende den fysiska miljön.

Handlingsplan
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   PROJEKT I NÄRTID

Prioriterade projekt som måste ske i samver-
kan med kommunen och andra:

• Gemensam aktivitetsplan och tidplan för denna.

• Grupp för planering och genomförande av cykel-
stråk och cykelstrategier.

• Planering för och fastställande av busslinje inklu-
sive hållplatser mellan järnvägsstationen och 
högskolan. 

• Satellit på stationen.

• Förändring av detaljplaneunderlag med inriktning 
mot att kunna utveckla mer byggnadsyta inom 
campus.

• Grupp för planering och genomförande av entré-
torg med förtätning.

• Upprättande av skyltprogram.   

Prioriterade projekt som kan beslutas av 
högskolan själv, av fastighetsägaren eller av 
dessa båda gemensamt:

• Gemensam aktivitetsplan och tidplan för denna.

• Synliggöra campus lokalt och regionalt.

• Succesiv renovering/nyinredning i utvalda  
lokaler/byggnader.

• Tillföra service och mötesplatser i och runt  
campus.

• Bygga reception mot entrétorget. 

• Planering för och succesiv ombyggnad av gårds- 
miljöer med nya byggnader och uteplatser.

• Succesiv ombyggnad av undervisningsbyggnader-
nas entrépartier med hall/trapphus. 

   LÅNGSIKTIGA PROJEKT

Långsiktiga projekt som måste ske i samver-
kan med kommunen och andra:

• Succesiv upprustning och utveckling av Högsko-
leallén inklusive en mera stadsmässig och for-
mell förtätning.

• Utveckla Biosfärparken.

• Fler studentbostadshus 

• Utveckling och förlängning av Nygårdsvägen 
samt kopplingen av Norringeparken i öster och 
Vattenriket i väster.

• Grupp för planering och genomförande av  
besöksattraktioner där högskoleområdet ingår.

Långsiktiga projekt som kan beslutas av hög-
skolan själv, av fastighetsägaren eller av 
dessa båda gemensamt:

• Planering för och succesiv utveckling av kopp-
lingar till Krinova respektive naturområdet i 
väster.

• Studentbostadshus på norra campus.

• Ombyggnad av parkeringar.



38

Akademiska Hus 
Box 483  
Stampgatan 14 
401 27 Göteborg  
Telefon: 031-63 24 00 
Fax: 031-63 24 01

akademiskahus.se  info@akademiskahus.se

REDAKTION
Ingrid Gustavsson Akademiska Hus                                                     
Åsa Bjerndell  White Arkitekter AB      

UNDERLAG OCH PLANER
White Arkitekter AB                   

TEXTBEARBETNING
Bianca Heymowska   

FOTO
Högskolan Kristianstad & Akademiska Hus
Bild s. 12, Kristianstads kommun, Mattias Roos 
Bild s. 16, Joakim Hovrevik
Bild s. 31, sandellsandberg arkitekter AB

TRYCK
Responstryck

GR AFISK BEARBETNING OCH LAYOUT
Akademiska Hus

I SAMVERK AN GENOM WORKSHOPS
Kristianstad kommun
Högskolan Kristianstad
Akademiska Hus
Krinova Incubator & Science Park




	Handlingsplan
	Hållbar campusutveckling
	MARKANVÄNDNING, ARKITEKTUR OCH STADSBYGGNAD
	TRANSPORTER OCH RESANDE
	RESURSER OCH ENERGI
	INNOVATION OCH EKONOMI
	  SOCIALT VÄLBEFINNANDE
	EKOLOGI OCH MILJÖ
	DELAKTIGHET OCH PROCESS 

	Uppdatera insidan
	För in vatten och 
grönska - landskapet vandrar in på campus
	Förtäta campus - 
lätta tillägg 
kompletterar tunga hus
	Bygg ihop staden - satsa söderut
	Framtidens campus
	Hur gör vi?

	3. Aktiv omvärldsorientering 
– öka utbytet med omgivningen
	2. Kreativ närmiljö 
– utveckla närheten inom campus
	Fokus för campusutvecklingen
	1. Attraktivt campus 
– lyft fram campus identitet

	Analys: campus 
utvecklingsbehov
	Enkät för anställda och studenter på 
Högskolan Kristianstad
	Nära till naturen - långt till stan?
	Campuskänsla	
	En unik plats  	
	Högskolan Kristianstad idag
	Verksamhet  

	Campusplanen – ett visionärt planeringsredskap
	vision för högskolan kristianstad


