


Välkomna till 
rundabordssamtal

Nästa steg för förverkligande av Hamnstaden

- och även utveckla sockerbruket i Köpingebro

15 oktober 2021



• Att informera byggaktörer var i processen kommunen är

‒ Vilken vision, vilka förutsättningar och vilka möjligheter som ringats in

• Tillsammans diskutera fortsatt process 

‒ Alternativa former för byggaktörssamverkan?

‒ Framgångsfaktorer för att nå från vision till genomförande?

• Utveckling av både stad och landsbygd

‒ Hamnstaden – stadsutveckling i stadsnära, kollektivtrafiknära och havsnära läge

‒ Köpingebro – ortsutveckling i kollektivtrafiknära och landsbygdsnära läge

‒ Möjlighet att kombinera samverkan i båda lägena?

Syfte och mål med dagen



Ystads kommun:

• Per-Olof Lind – Samhällsbyggnadsnämndens ordförande

• Sofia Öreberg – Förvaltningschef, Samhällsbyggnadsförvaltningen

• Leila Ekman – Stadsarkitekt

• Andreas Winborg – Mark- och exploateringschef

• Andreas Andersson Kurdve – Förvaltningskoordinator

• Charlotte Larsson – Kommunikationsstrateg

Närvarande



Närvarande byggaktörer

• Skanska

• Magnolia Bostad

• BLS Group

• Najdovski Invest AB

• HSB

• Contentus AB

• MTA Bygg

• Midhem

• Eirhem

• Derome

• Peab

• Leny Fastighets AB

• Stadsallen bostad AB

• Krook & Tjäder

• Midroc

• JS Projektutveckling

• Scanbygg

• Mims Invest

• Ystadbostäder

• Fler bostäder

• OBOS

• White arkitekter

• Bosses Bygg/Prosand

• Riksbyggen

• TAM

• PMJ Fastigheter med Belleville

Arkitekter

• Hassel

• Gotska Fastigheter

• NCC



09.40 – 10.00: Sofia Öreberg och Per-Olof Lind hälsar välkomna!

Hamnstaden

10.00 – 10.20: Leila Ekman - planprogram samt vision för området Hamnstaden.

10.20 – 10.40: Andreas Winborg - inblick i processen och förutsättningar för genomförandet.

10.40 – 11.25: Byggaktörer - förslag och idéer: 5 minuter per talare. 

11.25 – 11.35: Bensträckare 10 minuter.

11.35 – 12.30: Byggaktörer - förslag och idéer: 5 minuter per talare.

Köpingebro Sockerbruket

12.30 – 12.40: Andreas Winborg och Leila Ekman - planerad utveckling i Köpingebro.

Avslut

12.40 – 12.50: Sofia Öreberg - fortsatt process och fler inspel?

Dagordning



Att utveckla stad tar tid…



Hamnstaden
Planprogram samt vision för området

Leila Ekman, Stadsarkitekt



Kort återblick på platsen historia



Stegen mot Hamnstaden

Förslag till 
ÖP 2002

Översiktsplan 
2005

Utbyggnadsstrategi 
2011

Mark- och 
bostadsförsörjnings

program 2012

Samhällsekonomisk 
analys 2014

FÖP Staden Ystad 
2030

Planprogram för 
Hamnstaden 2019

Planuppdrag för 
Hamnstaden etapp 1 

2021

DP Etapp 2 
osv

Intäkt och 
kostnadsanalys 

2019



Planprogram för 

Hamnstaden 



Planprogram 
✓ Regleras i plan- och bygglagen

✓ Platsens förutsättningar - utredningar

✓ Övergripande struktur och markanvändning

✓ Miljökonsekvenser

✓ Dialog med medborgare

✓ BTA bebyggelse – behov av friytor

✓ Etapper

✓ Politiskt beslut om helhet

✓ Underlag för detaljplaner 

✓ Tydliggör intention för exploatörer



✓ Planprogramhandling

✓ Strukturskiss 

✓ Grönstruktur

✓ Samrådsredogörelse

✓ Miljökonsekvensbeskrivning

✓ Naturvärdesinventering

✓ Bullerutredning

✓ Järnvägsspår till nya hamnen

✓ Trafikkapacitet i järnvägskorsningar

I programmet: Vind, sol, slussar, CityLab, byggnadshöjder, användning, etapper…

Utredningarna finns på kommunens hemsida, tillsammans med planprogrammet

Planprogram Hamnstaden – utredningar

✓ Kulturmiljöunderlag

✓ Luftkvalitet

✓ Översvämningsrisker

✓ Plats för dagvatten

✓ Geo- och miljöteknisk undersökning

✓ Riskutredning

✓ Trafikutredning

✓ Trafikanalys Dragongatan/E65



Klimatskydd

Mur eller sluss? 
Markhöjning eller översvämningsbar mark?
Kombination?



Klimatskydd

Mur eller sluss? 

Markhöjning eller översvämningsbar mark?

Kombination?

Kajernas konstruktion

begränsande





Trafiknät

Gående och cyklister prioriteras
16 600 resor med gång- cykel och kollektivtrafik
5 900 resor med bil
Parkeringshus



Gång- och cykel Bil och buss

Trafiknät



Etappindelning

4 större etapper
Kan indelas i underetapper
2025-2035





www.ystad.se



2021-10-18

www.ystad.se 22



2021-10-18

www.ystad.se 23



✓ Blandad stadsbebyggelse

✓ God kollektivtrafikförsörjning

✓ Klimatsmart boende

✓ Vatten-, stadskärne- och stationsnära läge

✓ Småskaligt , varierat, skyddat och stadsmässigt

✓ 3-6 våningar

Värden: vatten, bad, båtar och marina, närhet till centrum, närhet till station

Sammanfattning för etapp 1





Hamnstaden
- inspiration



Hamnstaden
- inspiration



Hamnstaden
Processen framgent och förutsättningar för genomförande

Andreas Winborg, Mark- och exploateringschef



• Positivt planbesked har beviljats

• Förberedelser med närliggande 

verksamheter 

• Börjat engagera invånarna

• Förberedelser med möjliggöra 

bebyggelse har inletts 

Nuvarande status



• För att kunna förverkliga vision 

om Hamnstaden behöver vi 

samarbetspartner

• Vi behöver exploatörer som är 

vana att utveckla komplexa 

stadsdelar tillsammans med 

kommun och andra exploatörer. 

• Delar kommunens vision om 

Hamnstaden

Samarbetsparter



• Efter rundabordssamtalen 

kommer era idéer att 

sammanställas. 

• Processen fortskrider med att 

kommunen kallar utvalda 

exploatörer till enskilda samtal.

Hur når vi målet med visionen



• Kommunen kommer att ta 

ställning till vem som blir tilldelad 

mark 

• Vara med i planprocessen

• Upprättade av samarbetsavtal

Hur når vi målet med visionen



Inspel, förslag och idéer



Köpingebro
Möjligheter och förutsättningar för utveckling av Köpingebro

Andreas Winborg, Mark- och exploateringschef 

Leila Ekman, Stadsarkitekt









• Etapp indelning 

• Samarbete i ett tidigt skede

• Vill hitta 2-3 aktörer som är 

med att formar Köpingebro

• Kommunens kommer att ha 

1/3 eller 1/4 av ytan

Sockerbruket



Avslutande diskussion och inspel

Frågor eller funderingar i efterhand? 

Hör av er till: Hamnstaden@ystad.se

mailto:Hamnstaden@ystad.se


• Att informera byggaktörer var i processen kommunen är

• Tillsammans diskutera fortsatt process 

• Utveckling av både stad och landsbygd

Vad händer nu?

• Tar med oss inspel från idag om möjliga samarbetsformer

• Eftersträvar transparant process i dialog med aktörer

• Internt diskutera form och skede för byggaktörssamverkan 

• Räknar med att inleda planarbetet aktivt efter nyår

Syfte med dagen:



• Beredd att satsa tid och resurser för att utveckla stadsmiljön 

tillsammans med kommunen under planprocessen - prata vidare om ett 

möjligt joint venture?

• Vill ansluta in i ett senare skede och köpa en planlagd och förberedd 

tomt med definierad byggrätt?

• Vara med i bara hamnstaden, bara sockerbruket eller både och?

• Kommer att följa vad som händer, men tveksam till att vara med aktivt

• Maila oss svar (senast 30/11) på hamnstaden@ystad.se

• Fortsätt att följa oss på ystad.se/hamnstaden

Vill ni fortsatt vara med? – Återkoppla hur ni skulle vilja 
medverka!

mailto:hamnstaden@ystad.se



