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Kristian IV – kommun- och regionhus - förstudie till samlokalisering

Sammanfattning

Förstudien om samlokalisering av Kristianstads kommuns centrala administration och Region Skåne i Kristianstad har genom-
förts på en övergripande nivå. Studien visar att det är möjligt att få plats i kvarteret Kristian IV vid Stora Torg och att kommunen 
kan utnyttja Skånehuset. En förutsättning för genomförandet är att kostnaderna kan balanseras mot bl a samordningsvinster 
och mindre ytbehov.

Förstudien kan ligga till grund för ett genomförandeavtal byggt på lämpliga kontrollstationer. Avtalet styr fördjupningsprocessen. 
Liksom i förstudien har kommunen huvudansvaret för det fortsatta arbetet. 

Bakgrund

Kristianstads kommun och Region Skåne undertecknade i april 2009 en avsiktsförklaring om en förstudie (bil 1). Studien ska ge 
svar på frågan om det är möjligt att samlokalisera Region Skånes administration i Kristianstad, Skånehuset, med kommunens 
centrala administration med placering i kvarteret Kristian IV, Rådhuskvarteret.

Förstudien har genomförts på en övergripande nivå med utgångspunkt från frågorna:
• Hur stort är lokalbehovet fördelat på egna och gemensamma lokaler?
• Vilka totala ytor ryms i ett delvis nybyggt rådhuskvarter relaterat till kvarterets tekniska och kulturmiljömässiga förutsättning-

ar?
• Får parterna plats i kvarteret?
• Hur ser ekonomin ut för regionhusområdet respektive rådhuskvarteret?
• Hur och var löses parkeringsbehovet?
• Hur kan regionhusområdet utformas för att bli ett attraktivt, mångfunktionellt stadsområde med hög täthet?
• Hur ska projektet organiseras för att genomföras?

Förstudien har utarbetats av en arbetsgrupp av tjänstemän från kommunen och regionen med konsultstöd.

Kommunens förutsättningar

Den centrala administrationen sitter splittrat dels i egna lokaler dels i externt hyrda lokaler. Verksamheten omfattar ca 700 med-
arbetare fördelade på nio förvaltningar. 

Kommunens lokaliseringar Arb.plat-
ser

Kristian 
IV

Borgmäs-
targården

Kvarnen Bajonetten Östermalm
Park

Södra Kasern

Kommunledningskontor* 131 n n n

Stadsbyggnadskontor** 60 n

C4 Teknik 91 n

Omsorgsförv*** 140 n n

Barn- och utbildn.-förv 35 n

Miljö- och hälsosk.-förv 27 n

Socialförvaltning 147 n

Kultur- och fritidsförv. 17 n

Integr.- och arbetsm.-förv 53 n n

Antal arbetsplatser 701
Area 13 000 500 7 080 4 220 430 1 200
* inkl förtroendemannaorganisation 
** SBK fl yttar till Kvarnen 091001
*** Omsorg har dessutom viss mindre verksamhet i kv Yllefabriken
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Totalt har kommunen ca 13 500 kvm i egna lokaler och 11 200 kvm i inhyrda lokaler. Hyreskostnad uppgår till ca 22,5 mkr/år 
varav 7,8 mkr i de egna lokalerna.  Rådhuskvarterets lokaler är orationella, ytineffektiva, med låg tillgänglighet och i starkt be-
hov av upprustning. Kommunledningskontoret har därför i uppdrag att lämna förslag på ett nytt rådhus dit de fl era förvaltningar 
samlokaliseras.

Möjligheten att vidareutveckla en rationell och effektiv kommunal organisation förutsätter att verksamheten samlas på högst 
ett par lokaliseringar i lokaler som medger vidareutvecklingen. Tillfället är unikt då en betydande del av personal pensioneras 
under de närmaste åren. Med organisationen samlad i två hus och stor personalomsättning fi nns grundförutsättningarna för att 
utveckla organisationen till förmån för medborgare och kunder.

Region Skånes förutsättningar

Regionens administration i Kristianstad fi nns i Skånehuset. Verksamheten omfattar koncernledning, förtroendemannaorganisa-
tion, regionkontor, IT/telefoni, patientnämnd och habilitering & hjälpmedel totalt ca 270 arbetsplatser. Skånehuset omfattar 12 
200 kvm fördelade på 3 700 i gemensamma ytor och 8 500 kontorsytor. Fastigheten ligger öster om Milnerskolan längs Blekin-
gevägen (Kristianstad 3:11). Hyreskostnaden uppgår till ca 7 mkr/år

Ansats

För att projektet ska vara intressant måste det innebära vinster för båda parterna, enskilt och tillsammans. 

Gemensamt

• Parterna är strukturellt lika; sektorsrelaterad kontorsverksamhet med behov av likartade komplement som kundmottagning, 
vaktmästeri, tryckeri, sammanträdesresurser, bilpool mm. En gemensam försörjningsorganisation är kostnadseffektivare och 
billigare för både parterna. En större verksamhet kan också vara intressantare för den privata marknaden. Relativt små verk-
samhetsvinster kan balansera kostnadsökningar för nya lokaler 

• En gemensam kontorsbyggnad ger ökad fl exibilitet och bättre lokalutnyttjande för båda parterna.
• Samlokalisering skapar goda förutsättningar för utökad samverkan och förbättrade nätverk.
• Stora koncentrerade arbetsplatser är intressantare vid rekrytering, personalutveckling mm 
• För båda fi nns verksamhetsneutrala ytor som sessionssal, café, möteslokaler mm, som kan utnyttjas betydligt bättre av två 

parter med likartade behov. Båda får tillgång till ett konferenscentrum perfekt lokaliserat. 
• En central lokalisering vid ett nytt resecentrum ger stora miljövinster ur transportsynpunkt inte minst för Regionen med en 

omfattande skånsk pendling.
• En central och lättillgänglig mötesplats för både organisationer och besökande skapas 

Kommunen

• Koncentration av verksamheten till högst ett par lokaliseringar är förutsättningen för att vidareutveckla och effektivisera or-
ganisationen. Ett viktigt mål är därför att minska antalet lokaliseringar och samlas i moderna lokaler. I ett upprustat rådhus 
tillsammans med externa lokaler kan en mindre verksamhetsvinst skapas.

• Rådhuskvarteret saknar godtagbara kvaliteter för verksamheten och behöver förändras oavsett samverkan med Regionen.
• Högre yteffektivitet där nuvarande Rådhus har i stort dubbelt så stor yta / arbetsplats än alternativ Kristian IV

Regionen

• Regionens upptagningsområde är hela Skåne med en omfattande pendling till Skånehuset. Långsiktigt blir närheten till ett 
resecentrum med tåg/buss allt viktigare. En lokalisering vid Kristianstad C är det närmaste man kan komma i hela Skåne. 

• Skånehuset innehåller betydande allmänna ytor med låg användning där en samlokalisering med kommunen kan ge stora 
vinster.

Nyckelfrågor

Vad får plats i Kristian IV?

Arbetsgruppen har genom Pierre Dupont Arkitektkontor tagit fram en strukturplan för kvarteret (bil 2). Utgångspunkterna har 
varit att skapa så stora rationella kontorsytor som möjligt samtidigt som kulturhistoriskt viktiga befi ntliga byggnader behålls. 
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Kristian IV, ljusgrått befi ntligt / mörkgrått nytt

Kristian IV, uppbyggnad av kvarteret, bottenvåning

Kristian IV, bottenplan

Förslaget i sammanfattning

• De delar av kvarteret som stadsbyggnadskontoret bedömt 
som viktiga att bevara, mot Stora Torg, mot Nya Boulevar-
den och delvis mot Västra Boulevarden har behållits medan 
resterande bebyggelse ersätts med nya byggnader. Sex 
trapphus kopplar ihop gammalt och nytt.

• I markplanet fi nns gemensamma funktioner som kundmot-
tagning, informationsytor, konferenscentrum med sessions-
sal för 250 personer och 100 åhörare, kafé, ett mindre antal 
kontor mm på ca 3 650 kvm.

• Ovanför liggande plan utgörs av kontorsytor med 730 ar-
betsplatser

• Alla kontor är neutralt tillgängliga vilket möjliggör att va-
kanta lokaler kan hyras ut också till andra användare.

• Arkitektförslaget rymmer totalt 19 900 kvm, varav 15 100 i 
nybyggnad, exklusive källare (1 250 kvm) och 730 arbets-
platser. 

Funktionell disposition av kvarteret

arb.platser

Kommunen Kommunledningskontor
C4 teknik
kultur- och fritidskontor
stadsbyggnadskontor 
miljö- och hälsoskyddskontor
barn- och utbildningsförvalt-
ning

360

Regionen Koncernledning
Förtroendemannaorganisa-
tion
Patientnämnd
habilitering & hjälpmedel
Regionkontor
IT / telefoni

270

Disponibelt Plats för tillkommande verk-
samheter 

100

Gemensamt Kundmottagning
Service, back offi ce
Vaktmästeri
Information
Kafé
Konferenscentrum
Sessionssal 250 pers
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Regionhusområdet

Parkeringslägen kring Kristian IV
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KRISTIAN IV

PARKERING

Parkering

Parterna har idag tillsammans ca 280 platser fördelat på kom-
munen 78 (Kristian IV 52, Bangårdsområdet 26) och Regio-
nen 190 vid Skånehuset. En central lokalisering vid stationen 
tillsammans med en välutvecklad bilpool bör medföra ett lägre 
bilplatsbehov. Behovet enligt kommunens norm för centrum 
är 10 platser/1000 kvm vilket motsvarar 190 platser. En rimlig 
målsättning kan vara 150 + 25 platser innefattande bilpoolen. 
De 25 läggs i direkt anslutning till kvarteret på Kristian IV:s 
gata. I den pågående planeringen för Kristianstad C fi nns möj-
lighet till p-däck norr om stationen, 150 m från Kristian IV, dit 
150 platser kan lokaliseras. Inom 300 m:s gångavstånd fi nns 
ca 1 100 allmänna parkeringsplatser.

Skånehuset – nya funktioner

När Regionen samlokaliseras med kommunen i Kristian IV 
töms Skånehuset. Region vill då sälja fastigheten. En studie 
med hjälp av arkitektkontoret visar hur hela området kring 
huset långsiktigt kan utvecklas (bil 3). Utgångspunkten är att 
bredda områdets framtida användning samtidigt som husets 
kvaliteter tas till vara. Fastigheten ligger vid ett av stadens 
tyngsta infartsstråk, 5 minuter från centrum med buss när 
Kristianstadslänken byggts ut.

Som framgår av studien innefattar en framtida användning av 
området såväl bostäder som kontor och kommersiella ytor. 
Kortfattat innefattar studien (exklusive Milnerskolan)
• Utbyggnadsmöjlighet av Skånehuset med ca 8 000 kvm
• Byggrätter för handel, hantverk och kontor längs Blekinge-

vägen med 7 500 kvm
• Byggrätter för bostäder i markboende respektive punkthus 

med 37 500 kvm motsvarande ca 400 lägenheter.

Ett tomt Skånehus skapar möjligheter för kommunen. Att föra 
samman resterande kommunala verksamheter i en byggnad 
skapar likartade förutsättningar för samordningsvinster och 
effektivisering som i Kristian IV. Genom att samlokalisera 
socialförvaltning, omsorgsförvaltning och integrations- och 
arbetsmarknadsförvaltning samlas kommunala funktioner med 
näraliggande fokus. Samtliga sitter idag i inhyrda lokaler. Hu-
set behöver då rymma ca 340 arbetsplatser vilket förutsätter 
viss ut- och/eller tillbyggnad och att låghusdelen delvis görs 
om till kontorslokaler. 

De gemensamma funktionerna samordnas för att minimera 
lokalbehovet. 

Tillväxten av kontor i Kristianstad är låg vilket påverkar värdet 
av Skånehuset. En lokalisering av kommunverksamhet till 
huset ger en snabbare utveckling och ett högre värde av hela 
området. Både närheten till Milnerskolan och Blekingevägen 
kan skapa synergier för kompletterande verksamheter.
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Samordningsfördelar genom samlokalisering

På ett övergripande plan omfattar projektet nära 1 000 arbetsplatser i två organisationer som idag är lokaliserade till sju olika 
platser. Att samla verksamheten i två rationella byggnader skapar förutsättningar för att utveckla en gemensam serviceorgani-
sation till de två lokaliseringarna. I förstudien har en första ytlig analys gjorts av vilka tänkbara funktioner som kan ingå. Exem-
pel på servicefunktioner:
• Kundmottagning
• Mötesavdelning
• Personalutrymme
• Tryckeri

• Fastighetsservice
• Bilpool
• Varumottagning

För de båda organisationerna innebär gemensamma servicefunktioner både verksamhets- och lokalvinster. Särskilt för kommu-
nen, med omfattande kund-/medborgarekontakt, fi nns vinster och utmaningar i att kunna bygga upp exempelvis ett gemensamt 
kundcenter.

Ekonomi

En grundförutsättning för att projektet ska vara genomförbart är att det ekonomiska utfallet i relation till andra effekter blir god-
tagbart för både parterna. Samordningsvinster, försäljningsintäkter och minskade ytbehov tillsammans med närhet till resecen-
trum måste balansera ökad hyreskostnad per arbetsplats.

Risk

Förstudien ligger på en mycket övergripande nivå varför det fi nns anledning att i detta skede grovt värdera riskerna. Studien har 
därför byggt in ett riskintervall på ca 10% där det bedöms som relevant, ex kostnader, vinster mm. Övriga risker i form av pro-
cessrisker för hanteras i det fortsatta arbetet.

Gemensamt för kommun och region

Lokalkostnad utgör schablonmässigt 5-10 % av en verksamhets kostnad. 630 medarbetare i Kristian IV kostar grovt 315 mkr/år. 
I det gemensamma projektet har en målbild med samordningsvinst på 2-3 % bedömts som realistisk. 

Genom samutnyttjade ytor minskar ytbehovet. I Kristian IV uppgår de gemensamma ytorna till ca 3 700 kvm vilket är i stort 
samma yta som i Skånehuset men här fördelat på minst två parter. 

Regionen

För Regionen innebär försäljningen av Skånehuset att kapital frigörs vars avkastning måste vägas in i projektet. Värdet av fast-
igheten avgörs främst av om kommunen kan återanvända huset.

Nuläge Framtid

Hyra i Skånehuset Hyra i Kristian IV
Parkeringskostnad
Samordningsvinst
Försäljningsvinst Skånehuset

Kommunen

För kommunen kan ett väl utbyggt kundcenter ge möjlighet till ytterligare effektivisering. Förslaget innebär vidare att ett fl ertal 
externt  hyrda lokaler lämnas till förmån för ett östra kommunhus. 

Nuläge Framtid

Hyra i upprustat Kristian IV
Hyra för externa lokaler

Parkeringskostnad
Mindre effektiviseringsvinst

Hyra i Kristian IV
Hyra i Skånehuset
Parkeringskostnad
Omfl yttningskostnad
Samordnings- och effektiviseringsvinst
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Kristian IV

En första analys av kostnaden för Kristian IV har gjorts med hjälp av WSP Konsult AB. Analysen bygger på arkitektkontorets 
skisser. Kostnaden, exklusive omfl yttningskostnader för kommun, kring 1800-2000 kr/kvm/år total hyra. 

Skånehuset

Värdet av fastigheten är helt avhängigt av hur huset kan användas och hur stora förändringar som behövs. En inplaceringstest 
med tänkbara verksamheter tillsammans med kostnadsanalys behövs som underlag för en slutlig värdering av fastigheten. En 
översiktlig bedömning pekar dock på att projektet kan vara genomförbart för båda parter.

Genomförandeprocess

Förstudien är mycket övergripande och innebär endast ett första steg mot genomförande. Studien är ändå tillräckligt tydlig för 
att ligga till grund för ett genomförandeavtal med lämpliga kontrollstationer. Ett första steg är att upprätta en komplett tids- och 
resursplan för projektet. Fortsatt arbete innebär fördjupningar i fl era avseenden inom ramen för avtalet
. 
• Kristian IV, skissarbete och inplaceringstest, förslag till detaljplan. Syftet är att avgränsa och defi niera 

respektive parts kontorsytor och omfattningen av det gemensamma. Kvarteret gestaltas för att fi nna en godtagbar inpassning 
i staden. Kvarteret bör ur planeringssynpunkt begränsas till 19 000 kvm och 680 arbetsplatser.

• Skånehuset, skissarbete och inplaceringstest. För att kunna bedöma förändringsbehovet om kommunen ska 
använda huset.

• Fördjupad Kostnadsanalys som underlag för hyressättning och värdering av Skånehuset.
• Gemensamma funktioner. Gemensamma funktioner som konferenscentrum, mötesservice, bilpool, kafé mm är kan 

drivas i olika former. Det fortsatta arbetet måste beskriva vad som ska drivas i egen regi respektive lämnas ut på entrepre-
nad.

• Utredning av parkeringslösning. Förslaget förutsätter samverkan med Jernhusen om former för genomförande och 
drift.

• Förvaltning, ägarande och genomförande. Utgångspunkten är att i ett 20-årsperspektiv hitta ett för båda parter 
förmånligt alternativ som möjligt oavsett ägare och förvaltare. Ett scenario är att kommunen, direkt eller indirekt, äger Kristian 
IV och förvärvar Kristianstad 3:11 med Skånehuset. Detta ska jämföras med andra förvaltnings- och ägaralternativ liksom 
tänkbara genomförandealternativ.

• Kommunalt utvecklingsarbete. För att kunna dra full nytta av projektet behöver kommunen utveckla och anpassa 
sin organisation. 

Fortsatt arbete

Kristianstads kommun och Region Skåne skriver ett genomförandeavtal med lämpliga kontrollstationer. Parterna har möjlighet 
att, om man bedömer genomförandet som omöjligt, avbryta genomförandet vid kontrollstationerna. 

Tidplan

Tidplan 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Genomförandeavtal
Planering, projektering
Upphandling
Nybyggnad Kristian IV
Upprustning Skånehuset

Göran Persson      Harald Lindström
Kommundirektör      Ekonomidirektör
Kristianstads kommun     Region Skåne


