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Planprogrammet syftar till att studera förutsättning-
arna för att utveckla de inre och centrumnära de-
larna och omvandlas till en blandad stadsbebyggelse 
med god kollektivtrafikförsörjning. Ambitionen är att 
staden med goda boendekvaliteter ska kunna samex-
istera med hamnens verksamheter. Här lever man kli-
matsmart i ett vatten-, stadskärne- och stationsnära 
läge.

Hamnstaden blir en blandstad där bostäder är priori-
terade,  och småskaligt, varierat, skyddat och urbant  
är värdeord för den nya strukturen. Utbyggnaden ger 
245 000 kvm BTA och 1500 lägenheter med en be-
byggelse i 3 till 6 våningar. Inom området planeras 
förskolor, parkeringshus, restauranger, barer, butiker 
och kontor. 

Området skall vara robust och ha god tillgänglighet 
oavsett trafikslag, men vara prioriterat för gående och 
cyklande.  Viktiga definierade kärnvärden att bevara 
och utveckla i området är: 

• Vatten
• Bad
• Båtar och marina
• Närhet till centrumstation
• Närhet till station

En målsättning med strukturplanen är att skapa Att-
raktiva målpunkter och Gena kopplingar (gång- och 
cykelvägar)
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Planprogrammets syfte är att studera förutsättningar-
na för att utveckla de inre och  centrumnära delarna 
av hamnområdet. Hamnverksamheten kräver längre 
kajer och större djup i hamnbassängerna, vilket kom-
mer kräva att verksamheten flyttas söderut till den 
yttre hamnbassängen. Detta sätter det centrumnära 
hamnområdet i ett annat sammanhang än tidigare. 
Området som idag är verksamhets- och hamnområ-
de ska bli blandad stadsbebyggelse med god möjlighet 
för god kollektivtrafikförsörjning då området ligger 
både centrum- och stationsnära. 
Ambitionen med förslaget är att göra stadsutveckling 
med kvalitativa boendemiljöer i samexistens med rik-
sintresset hamn

Ystad kommun har antagit att ett genomförande av 
planprogrammet kan medföra betydande miljöpåver-
kan och en miljökonsekvensbedömning (MKB) har 
därför upprättats.

De miljöaspekter som bedöms som relevanta för det 
aktuella planprogrammet är följande:
• Riksintressen
• Stads- och Landskapsbild
• Luftkvalitet
• Buller
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• Vatten (dagvatten)
• Markanvändning och naturresurser 
 (förorenad mark)
• Riskaspekter

Den 15 juni 2016 antog kommunfullmäktige Staden 
Ystad 2030, som är en fördjupning av översiktsplanen 
för tätorten och som möjliggör utveckling av ham-
nen. Hamnverksamheten förslås flytta söderut vilket 
frigör ytor som ger en möjlighet för stadsutveckling i 
den inre hamnen. Planprogrammet är en fortsättning 
på detta arbete.

Direkt efter att fördjupningen av översiktsplanen an-
tagits ansökte hamnen om en  detaljplaneändring, i 
syfte att kunna bygga två nya färjelägen i den yttre 
hamnen. Detta planarbete, detaljplan nr 321, vann 
laga kraft i februari 2018. I detaljplan nr 290, som 
vann laga kraft 2012, medges också den utbyggnad 
av landområdet som behövs för hamnens verksamhet. 
Det är ett första led i att hamnen ska kunna skapa yt-
terligare färjelägen i yttre hamnen och på sikt lämna 
den inre hamnen.  

Inom projektet ”Ystad - regional kärna” kommer 
underlag om hamnstadens betydelse för regional till-
växt, bostadsmarknad och attraktion samlas in.
 
Övergripande finns infrastrukturella utmaningar vad 
gäller anslutningarna till vägnätet, liksom hur ham-
nens verksamhet i ett yttre läge kopplas till både väg 
och järnväg. 

Arbetet påbörjades under våren 2017 och beräknas 
kunna ställas ut för samråd under våren/sommaren 
2018. Under hösten 2018 beräknas ett reviderat plan-
program kunna godkännas av kommunfullmäktige 
som planeringsunderlag för kommande detaljplaner. 
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Ystad har en vision och om att Staden ska möta ha-
vet. Med Hamnstaden kopplas staden till havet ge-
nom den nya stadsdelen. Här skapas en blandad 
stadsdel med prioritering på bostäder, där det är lätt 
att leva klimatsmart i ett stadskärne-, stations- och 
vattennära läge.   Förslget ger ett stort bostadstill-
skott till Ystad och ett urbant alternativ till sydöstra 
Skåne, vilket är helt i linje med Skånes flerkärniga 
struktur för hållbar tillväxt.

Förutom Närheten till centrum och stationen är Vat-
ten, Bad och Båtar samt Det marina viktiga kärn-
värden i området att värna i den nya strukturen för 
Hamnstaden. Den nya stadsdelen inspireras av det 
gamla Ystad i skala, den gyttriga strukturen och ska 
vara vindskyddad. Trots småskaligheten och lånet av 
den ”gamla strukturen” ser vi ändå en helt modern 
stadsdel framför oss, med hus enligt vår tid.  Områ-
det behöver Attraktiva målpunkter och Gena kopp-
lingar för fotgängare och cyklister, vilket har varit 
utgångspunkt för  gestaltningen. Ett pärlband av 
platser kopplar  till centrum, via Hamnstaden vida-
re mot Sandskogen. Marinan väster om planområdet 
byggs ut och fördubblas. Marinan har dock inte ana-
lyserats i förslaget och ingår inte i MKBn. Det behövs 
därför ytterligare flertalet utredningar för att kunna 
se hur detta kan möjliggöras.

För att uppnå en blandstad eftersträvas publika verk-
samheter och butiker i strategiska lägen. Det ska fin-
nas plats för många olika behov. Bebyggelsen varie-
ras i skala  med syfte att få en mänsklig och trygg 
miljö.  Den är utformad för att skydda bostäderna 
mot störande verksamheter, vilket innebär att kontor 
och större verksamheter huvudsakligen planeras intill 
järnvägen och mot hamnverksamheten. Den föreslag-
na strukturen skapar siktlinjer som stärker kontakten 
med havet och det marina från olika platser.
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Förslag och vision



Inspirationen har även hämtats från Bo01 i Malmö 
- en gammal struktur i en ny tappning.Förslaget har inspirerats av den gamla strukturen i Ystads kärna. 
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Bostäder är prioriterat och ska ha ett varierat utbud 
av upplåtelseformer och storlekar. Området innehåll-
er enligt strukturskissen ca 1500 bostäder i lägen-
heter varav ca 150 är radhus. Lämplig stadskarak-
tär skapas genom en exploateringsgrad på 1,2 vilket 
också bedöms ge rimlig exploateringsekonomi och en 
karaktär av lågt och tätt med en bebyggelse i 3 – 6 
våningar. Småskaliga radhus varvas med flerbostads-
hus för att få en variation genom hela området och en 
mänsklig skala, som skapar trygghet och god orien-
terbarhet. I Hamnstaden är havet attraktionen och en 
ambition har varit att gestalta bostäder med närhet 
till vatten. Med nya kanaler och mindre parker upp-
nås detta även i den östra delen.

På några platser kan byggnader få lov att gå fram 
och möta vattnet, men på det flesta ställen är det att-
raktiva promenadstråk längs kajerna som eftersträ-
vas. Några strategiska platser kan få betydligt högre 
byggnader antingen i befintliga silos som omvandlas 
eller som nya spännande höga hus. 

Den högre bebyggelsen i väster skyddar mot vinden, 
den i söder skyddar mot vind och buller från hamnen 
samt den i norr skyddar mot järnvägen. De omslutna 
innergårdarna ger lä och skyddad utevistelse.

vindskydd vindskydd kanalruminre hamn bullerkydd

Principsektion
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I samband med områdets utbyggnad kommer det fin-
nas behov av en grundskola för knappt 300 barn och 
förskolor för lika många.  Grundskola planeras öster 
om området och ligger utanför detta program, med-
an två förskolor på totalt 10 000 kvm planeras inom 
området. Den ena ligger i västra delen intill infarten 
till området. Den andra ligger centralt i den östra de-
len med access från Bornholmsgatan.  Båda ligger i 
bottenvåningarna av ett bostadskvarter och har en 
närmiljö med grönområden/parker. I den västra de-
len ligger även en befintlig vårdcentral, Novakliniken. 
Byggnaden med Novakliniken kan bevaras, men i 

kommande detaljplanearbete kan också utrymme ges 
för en högre byggrätt för att kunna utveckla fastighe-
ten ytterligare.

Genomförd marknadsanalys över planområdet visar 
på ett antal framtida verksamheter. Förutom restau-
ranger, caféer och barer, som är självklara i en le-
vande stadsdel, skulle det kunna vara båtunderhåll, 
kluster av kreativa innovatörer, kontorsfilialer, fritid/
hälsa/välbefinnande, utbildning, livsmedel i form av 
city-butiker, fiske, kulturhus/öppen scen och kallbad-
hus. Mindre verksamheter kan kombineras med 

bostäder och ger liv över dygnets alla timmar.  Ny 
handelsetablering med restauranger, caféer och bu-
tiker uppskattas till ca 10 000 kvm och kontor/
verksamheter till 45 000 kvm. För kontorsverksam-
heterna närmast hamnen förutsätts det att delar av-
kontorshusen också blir p-hus.
Mindre livsmedelsaffär(er) ryms i detta, men behovet 
av en större livsmedelsaffär förväntas kunna uppföras 
i området öster om planområdet.
Med en sluss som ger ett lugnare vattenrum finns 
möjlighet för vattenaktiviteter och ett insynsskyddat 
kallbadhus, liknande det som byggts vid Kastrup.  
Ett alternativt läge för ett kallbadhus är intill piren 
vid marinan, men detta läge är mer vindutsatt
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De byggnader och värdefulla träd som värderats i 
Tyréns kulturmiljöutredning som särskilt kulturhisto-
riskt värdefulla integreras i den nya strukturen då de 
bedöms kunna tillföra en kvalitet i stadsmiljön.
Övergivna byggnader och den befintliga terminal-
byggnaden, vars funktion försvinner, kan få ny an-
vänding och bli nya målpunkter. 

Silosarna ska i första hand bevaras. Om de måste 
byggas om eller rivas kan de ersättas med en signa-
turbyggnad med liknande volym och höjd.

Klass 1 - Särskilt kulturhistoriskt 
värdefull byggnad
Byggnaden är, i sig själv eller som 
en del i helhetsmiljön, ett särskilt 
tydligt utryck för sin tids ideal och 
villkor. Den bidrar, genom sina 
fysiska egenskaper och karaktärs-
drag, starkt till möjligheten att 
läsa och uppleva de historiska ske-
enden som format dagens miljö.  

Klass 2 - Kulturhistoriskt 
värdefull byggnad
Byggnaden uttrycker sin tids ideal 
och villkor. Den bidrar, genom sin 
karaktär och sina fysiska egenska-
per, väl till helhetsmiljön och till 
möjligheten att läsa och uppleva 
de historiska skeenden som format 
dagens miljö. 

Klass 0 
Byggnaden är förändrad och svår-
läsbar, och den är inte längre ett 
tydligt uttryck för sin tids ideal 
och villkor. Det kan finnas vissa 
karaktärsdrag som har betydelse 
för helhetsmiljön. 

Integrerat i strukturplanen
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Mindre mötesplatser skapas som kopplar och leder 
genom området. En gent gång- och cykelstråk inom 
området förstärks av ett pärlband av platser från cen-
trum mot rekreation och fritidsaktiviteter i Sandsko-
gen. På vägen ligger en mindre stadsdelspark i den 
centrala delen av det östra området. 

Ett antal platser i väster har marinan och badstran-
den som målpunkter. Flera mötesplatser uppstår na-
turligt på pirarmarna och kring aktiviteterna i och 
kring vattenrummet. En möjlig koppling med gång- 
och cykelbro från centrum, via pirarna, skulle kunna 
ge Bornholms resenärerna en gen väg från stationen 
till den nya terminalen i den yttre hamnen - en ny 
mötesplats. 

För att kopplingen mellan stad och hav skall förstär-
kas gestaltas området så att naturliga, spännande 
siktlinjer ger denna  kontakt. Siktlinjerna följer vik-
tiga stråk t ex från centrum mot inre hamnrummet, 
från S:t Knuts torg mot hamnen, från förlängningen 
av Hamngatan mot marinan och från den östra gång- 
och cykelöverfartens entrétorg mot hamnen.

Planstrukturen syftar till att tillvarata och skapa of-
fentlig rum, parker och platser som det känns trevl igt 
att vara på. Viktiga sociotoper som har identifierats 
under planarbetet, och som är viktiga att skapa för-
utsättningar för även i den nya stadsdelen, är fiske, 
bad, picknickande, glassätande, lek, möten, kon-
sertupplevelser m m.

Utblickarna landar i olika mötesplatser med olika karaktärer. Utsnitt , se nästa sida.
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Utsnittet visar på en mer urban karaktär med större torg som kan exempelvis användas till olika event. Det visar även på en mjukare karaktär där park och kanaler antingen vetter ut mot 
vattnet eller omsluts av bostadskvarter.
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Ystad Hamnstad  
Grönstrukturplan

Fördröjning dagvatten

Stråk, fördröjning/ledning av dagvatten

Dagvatten, utlopp

Fördröjning dagvatten, utanför planområde

Parknoder
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Gröna och blå områden för rekreation, motion och 
lek ska finnas i närheten av bostäder och verksamhe-
ter men även i anslutning till viktiga kopplingar så-
som Hamngatan och St. Knuts torg då Hamnstaden 
ska vara tillgänglig och attraktiv för alla. 

Vattnet blir områdets vardagsrum. Vikten av de blå 
platserna  såsom bad, trappor samt bryggor är vikti-
ga allmänna ytor som skapar ett möte och en kontakt 
med vattnet. Närhet till vattnet och det gröna ska fin-
nas inom det egna kvarteret. En stadsdelspark finns 
centralt i den östra delen på ungefär 3500 m². Ett 
pärlband av torg, platser och parker kopplar området 
från centrum i riktning mot Sandskogen och Ystads 
saltsjöbad. Värdefulla träd intill stationen bevaras 
och blir en stomme i kopplingen mellan S:t Knuts 
torg och hamnen. Delar av den östra kanalen behö-
va göras grundare som en dagvattenkanal. Den västra 
kanalen utförs som en riktig sluss för fritidsbåtar. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt i området; parker 
föreslås fånga upp dagvattnet och fungera likt övers-
ämningsytor där dagvattnet fördröjs. Vattnet bör se-
dan ledas vidare genom mindre fördröjningsytor mot 
havet. Fördröjningsytorna bör gestaltas på rätt sätt så 
att dagvattnet och grönytor görs synliga och blir en 
tillgång i stadsmiljön samt bidra till ekosystemtjäns-
ter. Det finns även möjlighet att skapa fördröjning av 
dagvattnet genom att låta det sedimentera och renas 
under bryggor innan det släpps vidare ut i recipienten 
havet.

Diagram grönstruktur och dagvattenhantering.
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Gångbana

Ny GC-väg (prioritet gång)

Befintlig cykelväg

Ny GC-väg (prioritet cykel)

Planområdesgräns Ystad Hamnstad  
Gång- och cykelkarta0 200

Hamnen är idag ett splittrat stadsrum, där det är 
svårt att röra sig fritt. Lantmännens silobyggnader, 
delar av hamnverksamheten  och järnvägen skiljer 
staden från havet. Däremot är Hamnplanen nyligen 
omgestaltad och är tillsammans med Bornholmster-
minalen, stationsbyggnaden och den gamla fyren 
ett fint offentligt rum och en punkt där man kan nå 
kajkanten. Sjömansgatan utgör dock en barriär i och 
med järnvägsspåren och bilvägen som separerar ham-
nen och de centrala delarna av Ystad.

Kopplingarna mellan planområdet och Österleden 
och centrum ska vara tydligt planerade för god fram-
komlighet. Genhet prioriteras. En gc-tunnel mellan 
stationen och St. Knuts torg har övervägts men då 
den kommer behöva bli så lång för att vara tillgäng-
lig har detta valts bort i nuläget. Det som utvecklas 
är markbeläggningen samt plantering av träd så att 
kopplingen mellan stationen och St. Knuts torg blir 
tydligare. Tyngdpunkten ligger i att koppla viktiga 
stråk såsom Hamngatan och St. Knuts torg till sta-
tionsområdet vidare ned mot vattnet. Genheten för-
stärks även med hjälp av viktiga siktlinjer. 

Det planerade kuststråket ska fortsätta in i planom-
rådet och följa kajkanten, genom olika publika plat-
ser för att slutligen fortsätta vidare mot Ystad Salt-
sjöbad. Över järnvägen mot Jennygatan planeras en 
planskild övergång för gående och cyklande, som kan 
ta sig ner säkert och bekvämt på bägge sidor. Önsk-
värt är en förlängning av perrongerna så att dessa 
skulle kunna nås från bron. Ett cykelstråk som ska-
par kopplingen mellan Sandskogen och Ystads Salt-
sjöbad i öster och marinan i väster går längs

Bornholmsgatan förbi Hamnplanen och vidare längs 
Saltsjöbadsvägen. Detta stråk är idag otydligt, men 
är ett i cykelplanen utpekat huvudstråk och måste 
prioriteras vid utbyggnaden av de nya gatorna.

Cykelparkeringarna ska finnas inom den egna bygg-
naden eller gården. Det uppskattade behovet av cykel-
parkeringar uppgår till ca 4 500 platser.

Diagram gång- och cykelvägnät.
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Befintlig bilväg

Gångfart
Vändplats
Planområdesgräns

Befintlig bilväg med busslinje

Ny bilväg med möjlig busslinje

Ystad Hamnstad  
Bil- och busskarta

P-hus
P

P-hus

0 200

Planområdet beräknas alstra ca 5 900 fordon per 
dygn som antas ansluta till det övergripande gatu-
nätet, till Österleden, i Ystad i två punkter, vid Båts-
mansgatan i väster och i Finakorset i öster. Här pas-
seras även järnvägen i dessa punkter. Trafikflödet på 
Österleden är stort redan idag och kan förväntas öka 
i framtiden till följd av utbyggnadsplaner i kommu-
nen och i regionen. När hamnen expanderar och flyt-
tar söderut kan trafikmängderna på sikt öka kraftigt. 

Internt inne i planområdet ska framkomligheten för 
bil generellt vara låg med låga körhastigheter. Till-
gängligheten till vissa målpunkter som parkeringshus 
och vårdcentral bör dock vara god. Tillgängligheten 
med bil till bostäderna blir mer begränsad, även om 
möjligheten att köra ända fram till sin bostad ska fin-
nas. Det är möjligt att köra mellan västra och östra 
delen av planområdet men kopplingen ska vara ned-
tonad och ”otydlig” för biltrafiken (gångfartsgata), 
gång- och cykeltrafiken är prioriterad. Huvudsakligen 
ska samtliga fastigheter kunna nås med bil men på de 
gåendes villkor. 

Hamngatan avses bli gågata, men ur risksynpunkt 
behöver det vara möjligt att köra vid krissituationer. 
Gågatan i den öst-västliga riktningen är det enbart 
möjligt att passera för utryckningsfordon och even-
tuellt linjebuss. Detta påverkar dock risksituationen 
och behöver undersökas vidare.  

Samutnyttjande skulle kunna minska parkeringsbe-
hovet till 1 000 – 1 200. I de två p-hus som föreslås 
i programmet ryms ca 1 200 p-platser. Avståndet till 
p-hus från bostad blir lika det avstånd som finns till 
tåg och buss.  Det västra har ett centralt läge och 
kommer även fungera för Ystad centrum och teatern. 
Det finns plats för p-huset i öster att byggas ut och 
i väster kan mer parkering skapas i kvarteret väster 
om Sockersilon. I Hamnstaden kommer bilparkering-
en inte rymmas inom det egna kvarteret, avsikten är 
däremot att det bland annat löses i p-husen. 

Parkeringsbehovet för bil har beräknats utifrån ett 
nyckeltal per bostad i strukturplanen. För övriga 
verksamheter och cykelparkering har behovstalen 
lånats från Malmö och Lunds parkeringsnormer. Par-
keringsbehovet för området som helhet har bedömts 
till 1 300 - 1 600 bilplatser. 

Diagram gatustruktur.
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I prognosen för utbyggnadsalternativet har Tyréns be-
räknat att antalet tåg ska vara detsamma som idag. 
Vad gäller vägtrafiken beräknas, utöver den allmänna 
trafikökningen, att utbyggnadsalternativet alstrar ca 
5900 fordon per dygn som antas ansluta till Österle-
den i två punkter, en i väster och en i öster. Härutö-
ver beräknas ett kraftigt ökat antal färjeanlöp ge ett 
tillskott på drygt 7000 fordon fler än idag per dygn, 
vilka fördelar sig i trafiknätet.

Bullerberäkningar för trafikbuller, såväl tågtrafik 
som biltrafik, har utförts och beräkningarna har även 
lagts samman till en total trafikkbullernivå. Den röda 
linjen i den norra delen av bilden markerar gränsen 
för trafikbullerförordningens grundriktvärde 60 dBA 
dygnsekvivalentnivå. Grundriktvärdet 60 dBA upp-
fylls söder om den röda linjen och här kan bostäder 
planeras med valfri planlösning. Norr om marke-
ringen kan mindre bostäder planeras helt fritt, med 
mindre menas lägenheter om högst 35 m². Även stör-
re lägenheter kan planeras norr markeringen men då 
bör minst hälften av rummen  vara vända mot en sida 
som inte exponeras för högre trafikbullernivå än 55 
dBA ekvivalentnivå respektive högst 70 dBA maxi-
malnivå.

Ramböll har i en bullerutredning kring hamnens nu-
varande och framtida verksamhet visat att i utbygg-
nadsalternativet kan, utan bullerskyddande åtgärder, 
bostäder planeras enligt Boverkets zon A norr respek-
tive väster om markeringen i figuren till höger. Vid 
markeringen för Boverkets zon B kan tillämpning av 
bostäder planeras i området norr respektive väster om 
markeringen. 

Norr om markeringen för hamnens miljövillkor upp-
fylls idag bullervillkor utomhus enligt nu gällande 
verksamhetstillstånd.

Det finns goda möjligheter att planera för bostadsbe-
byggelse inom stora delar av hamnstaden och enda 
undantaget är områdena längst mot söder, som över-
skrider Boverkets riktvärden och i den östra delen 
även hamnens villkor. För den södra delen är det en-
dast nattetid som riktvärdena för zon B överskrids i 
och med hamnens nuvarande tillstånd.  

Ekvivalent ljudnivå i lågfrekvensområdet kommer 
behöva studeras i detalj, och framtida bostäder fasa-
der kommer till stor del behöva vara tunga och ha en 
ljudreducerande effekt.

Byggnaderna är därför planerade för kontor och 
verksamheter och utgör skydd mot bakomliggande 
bostäder.

Bullersituationen kommer således vara viktig att ana-
lysera mer noga i alla följande detaljplaner.

P-HUS

P-HUS

BOVERKET ZON A

BOVERKET ZON A

TRAFIKBULLERNIVÅ LEQ 60 dBA

TRAFIKBULLERNIVÅ LEQ 60 dBA

BOVERKET ZON B

BOVERKET ZON B

HAMNENS MILJÖVILLKOR

HAMNENS 
MILJÖVILLKOR

Diagram buller.
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Klimatpåverkan genom förhöjda vattennivåer ingår 
som en förutsättning för planen. Sweco har gjort en 
konstruktiv bedömning av översvämningsskydd som 
ger generella rekommendationer och inte utesluter be-
hovet av att utreda och specialstudera ett antal olika 
situationer i  kommande skeden
Principiellt finns det två sätt att skydda sig mot fram-
tida översvämningar och högre vattennivåer. Det ena 
sättet är att helt enkelt höja marknivån till en säker 
nivå och sedan bygga husen utgående från den ni-
vån. (bild 1a och 1b). Det andra sättet är att bygga 
yttre skyddsvallar runt planområdet samt en tät vall 
med en slussport tvärs över mynningen till den inre 
hamnbassängen. Befintliga kajer som vetter mot inre 
hamnbassängen behålls på nuvarande befintlig nivå 
(bild 2a och 2b).
En generell höjning av marken är en mer robust och 
säker lösning som garanterar att husen inte över-
svämmas. Nackdelen är att kostnaden för allmän 
platsmark ökar något.
Eftersom kajerna i Ystad mestadels är utförda som 
spontkajer kan själva markhöjningen inte göras ända 
ute vid kajkant eftersom sponten då utsätts för mer 
laster, vilket den inte är dimensionerad för. Själva 
markhöjningen kan då utföras först 7-10 m innanför 
befintlig kajkant, vilket ger en lägre exploaterings-
grad. 
Ett alternativt sätt att utföra en markhöjning är att 
göra en motfyllning på utsidan av kajsponten och om 
den fylls upp till blivande marknivå kan den ersätta 
dragstagen och husen kan byggas närmare kajkanten 
och förses med källare. 
Att bygga skyddsvallar är mer riskfyllt än att höja 
marknivån. Fördelen med skyddsvallar är att den inre 
hamnbassängen blir skyddad från vågor och öppnar 

Diagram klimatskydd.

- Ett förslag med barriär och slussportar rekommen-
deras kombineras med ett alternativ utan markhöjning 
för att hålla nere den totala kostnaden. 
- Alternativ med låga skyddsvallar och en höjning till 
nivå +3,0 blir att göra både och, vilket borde vara min-
dre ekonomiskt fördelaktigt, antingen skyddsvallar el-
ler markhöjning utföras var för sig, inte både och.

för vattenaktiviteter av olika slag. Kostnaden för 
slussar är relativt hög och bör då kombineras med 
ett alternativ där markhöjning minimeras.
Utredningen rekommenderar generellt en lösning 
med motfyllnad på utsidan av de befintliga kajer-
na. Det skulle ge en lägre investeringskostnad än 
att bygga nya kajer och det möjliggör en högre ex-
ploateringsgrad för ytorna innanför.
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Sektion 2A 
Klimatskydd i form av en förhöjd kajkant + 3,5 meter.  Marknivå och 

färdigt golv lika befintlig nivå.

Sektion 2B
Klimatskydd i form av en förhöjd kajpromenad + 3,5 meter.  Marknivå 
och färdigt golv lika befintlig nivå.

Sektion 1A
Höjning av marknivån generellt till + 3,0 meter. 
Färdigt golv blir lägst +3,5 meter.

Sektion 1B
Området närmast kajkanten bibehålles ~+ 2,0 meter. 
Byggnader placeras på förhöjd mark + 3,0 meter. 

Färdigt golv blir lägst + 3,5 meter.
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Området kommer att planeras som flera detaljpla-
ner, med start i den nordvästra delen 2022 samtidigt 
som hamnverksamheten i den östra delen finns kvar. 
Kommunen har tomträttsavtal med Lantmännen som 
upphör 31 januari 2020, så från och med 1 januari 
2021 tillträder kommunen anläggningen.
Den nya stadsdelen planeras sedan att successivt 
växa österut när hamnverksamheten flyttar ut, 2022, 
2024, 2028, 2030 och framåt. 

Bullret från hamnen stöder denna utbyggnadsstrate-
gi, se bullerkartor på nästa sida för pågående hamn-
verksamhet. 
I remissversion av Riktlinjer för bostadsförsörjning 
för Ystads kommun 2018-2022 med utblick mot 2030 
beskrivs att Ystads tillväxtmål är 1 % årlig befolk-
ningsökning. Nuvarande och prognostiserad ökning 
av invånare visar på på ett behov av 150-200 nya bo-
städer årligen i Ystads kommun. Merparten av dessa 
beräknas planeras för och byggas i centralorten. I 
riktlinjerna anges som insats för att kommunen ska 
nå riktlinjerna att kommunens ska satsa på stadsut-
vecklingsprojektet Hamnstaden som möjliggör stor 
bostads¬volym på redan ianspråktagen mark och ett 
stadsnära, havsnära, stationsnära och urbant tillskott 
till Ystad och sydöstra Skåne där det är lätt att leva 
klimatsmart.
Planprogram Hamnstaden visar på en möjlighet att 
successivt planera för och bygga 1500 bostäder i cen-
trala Ystad. Periodvis kan merparten av Ystads årliga 
tillskott av bostäder antas byggas just i Hamnstaden, 
men i vilken takt det faktiskt byggs beror på olika 
faktorer på marknaden. Olika målgrupper har olika 
önskemål och i hamnstaden kommer inte allas behov 
och möjligheter att tillgodoses. Om hälften av det to-

Etapp 3 - 2028

Etapp 1 - 2022 Etapp 2 - 2024

Etapp 4 - 2030

-tala bostadsbyggandet byggs i hamnstaden, kommer 
75-100 bostäder kunna byggas årligen. Det skulle 
innebära att Hamnstaden skulle kunna byggs ut un-
der en period av 15-20 år.
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Denna karta visar bullernivåerna i princip dygnet runt från den pågående hamnverksamheten. Denna karta visar bullernivåerna när hamnverksamheten har flyttat ut.
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Spridningsberäkningar som gjorts för luftförorening-
ar visar att miljökvalitetsnormer (MKN) för luft kla-
ras inom hela planprogramsområdet.

Av Riksdagen antagna miljömål har följande bedömts 
som relevanta för planprogrammet:

• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• Bara naturlig gödning
• Ingen övergödning
• God bebyggd miljö
• Ett rikt växt- och djurliv

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, 
Bara naturlig gödning och Ingen övergödning:
Utbyggnadsförslaget varken med- eller motverkar 
miljömålen.

God bebyggd miljö
Förslaget bedöms i viss utsträckning motverka målet 
till följd av ökad trafikering på anslutande gator. 
Förslaget har en negativ påverkan på natur- och kul-
turvärden.

Ett rikt växt- och djurliv
Några mindre ytor tas i anspråk, medan nya skapas, 
eventuellt blir området mindre attraktivt för fåglar.

Vattenförekomsten i Ystad hamn bedöms ha ”måttlig 
ekologisk status”. Vattnet är påverkat av hamnverk-
samhet och av övergödning. Omfattande åtgärder be-
hövs. 

Utifrån föreslagna ytor för fördröjning av dagvatten 
samt möjligheten till lokalt omhändertagande och in-
filtration av dagvatten bedöms utbyggnadsförslaget 
kunna medverka till att miljökvalitetsnormen i vat-
tenförekomsten kan uppnås. 

Utbyggnadsalternativet bedöms inte påverka 
grundvattnet.

Ystad har antagit fem strategiska miljömål, där tre 
av dem är extra relevanta för detta planprogram. 
För målen Förvaltningen av kommunens mark- och 
vattenresurser är hållbar och Transporter och infra-
struktur är miljöanpassade och möjligheter finns till 
ett liv fritt från fossilt bränsle så medverkar förslaget 
i hög grad till att målen uppfylls. För målet Natur- 
och kulturvärden bevaras, den biologiska mångfal-
den är stor och det finns möjligheter till friluftsliv 
innebär att vissa miljöer går förlorade när marken tas 
i anspråk, vissa byggnader rivs och andra hamnar i 
helt nya miljöer

Ystads kommun är utöver detta med i projektet 
Nordic Attractive Towns, finansierat av Nordiska mi-
nisterrådet. Projektet syftar till att ta fram en gemen-
sam nordisk strategi för hur mindre städer i norden 
kan bli mer attraktiva, hållbara och konkurrenskraf-
tiga och hur vi kan ta hjälp av de globala hållbarhets-
målen. Projektet pågår fram till 2020. Ystads avsikt 
är då att fokusera på just Hamnstaden och hållbar-
hetsmål nr 11; hållbara städer, där vi bla vill titta på 
klimatanpassning av de offentliga ytorna.
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Sweco har genomfört en vindanalys för att se vilka 
olika rörelsetendenser vinden får runt strukturen. 
De analyserade vindriktningarna har baserats på en 
vindros som visar de vindriktningar och hastigheter 
som förkommer oftast runt Ystad. Fokus har legat på 
vindriktningarna sydväst samt väster då dessa är de 
mest förekommande och extrema vindriktningarna. 
De övriga har undersökts, men då dessa inte uppvisa-
de något över det vanliga finns de att läsa om i bila-
gan PM Vindanalys. 

Sydväst och väst är de mest förekommande vindrikt-
ningarna i Ystad, med en medelvindhastighet på 7,6 
m/s. Medelvindhastigheten är något lägre sommartid 
och något högre vintertid men över året är medel-
vindhastigheten för månaderna mellan 6 och 9 m/s. 
Det nya området har analyserats tillsammans med 
bakomliggande bebyggelse.

I den sydvästra vindriktningen ökar vinden från dess 
ursprungshastighet runt hörnet längst ut på den väs-
tra piren. Denna tendens ses även runt byggnaderna 
på den vänstra piren. Överlag är gårdarna mellan 
kvarteren skyddade. Vinden kommer att hitta in men 
den övergripande analysen visar inga tecken på att 
vindenshastighet kommer att till ta i dessa områden. 
Över de befintliga järnvägsspåren bildas det även en 
passage där vinden lätt hittar sig igenom. Men då 
detta inte är primär plats att vistas på är detta inget 
som medför minskad komfort. 

I vindriktningen rakt från väster syns det också tyd-
ligt att över järnvägsspåren bildas det en vindtunnel. 
I övrigt syns det inga tecken på en vindökning inne 
på gårdarna i kvarteren i denna analys.

Det blåa området i följande bil-
der representerar grundhastig-
heten som använts i modellen. 
Därefter följer turkos, gul, 
orange för att nå färgen röd. De 
återspeglar ett förhållande till 
ökningen av vindhastigheten, 
där den blå är oförändrad och 
den röda är en kraftig 
ökning.

Vindriktning sydväst

Vindros Ystad

Vindriktning väster
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Sweco har även genomfört solstudier för planförsla-
get. Studierna visar att på sommaren, när man vistats 
mycket ute, blir gårdar och vistelseytor längs kajer 
och torg solbelysta och ljusa. Vid tiden för höst-och 
vårsolståndet skuggas mindre delar av gårdarna un-
der eftermiddagarna.

Under den mörka tiden, när man vistas mer inomhus, 
blir skuggorna mer omfattande framförallt på inner-
gårdarna på den västra piren. 

Juni månad kl 15.00 September månad kl 15.00
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Planprogramområdet berör en rad olika riksintressen, 
såsom riksintresse för kommunikation, kulturmiljö-
vården, yrkesfisket och kustzonen. Miljöaspekter som 
berörs är främst stads- och landskapsbild, luftkvali-
tet, buller, natur- och kulturmiljö, dagvatten, mark-
föroreningar och riskaspekter.

Sammantaget bedöms nollalternativet inte innebä-
ra någon nämnvärd förändring jämfört med nuläget, 
medan utbyggnadsalternativet bedöms kunna innebä-
ra både positiva och negativa effekter och konsekven-
ser jämfört med nollalternativet. 
För aspekterna luftkvalitet, buller och dagvatten be-
räknas och bedöms utbyggnadsalternativet innebära 
marginella eller obetydliga effekter och konsekvenser.

Sammanfattningsvis bedöms förslaget ha:
• Naturmiljösynpunkt   

små negativa konsekvenser 
• Stads- och landskapsbildssynpunkt  

måttligt negativa konsekvenser
• Risksynpunkt  

måttligt negativa konsekvenser
• Kulturmiljösynpunkt  

stora negativa konsekvenser då flera byggnader 
som står som uttryck för riksintresset rivs. Dock 
bedöms hamnområdet efter utbyggnad enligt 
utbyggnadsalternativet fortsatt kunna återspegla 
det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang 
som ligger till grund för utpekandet.

• Markföroreningar 
måttligt positiva konsekvenser

Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på möj-
ligheterna att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer 
för luft och vatten, men vad gäller de nationella mil-
jökvalitetsmålen bedöms utbyggnaden kunna ha viss 
motverkan beträffande god bebyggd miljö på grund 
av den ökade trafikmängden samt en liten negativ 
effekt på det befintliga växt- och djurlivet. Framtida 
utbyggnad anpassas utifrån de värden och förutsätt-
ningar som finns på platsen och såsom bevarande av 
pirer och kajkanter så att hamnstrukturen bevaras 
och att ”krafterna bakom stadens tillväxt” bevaras.
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Planprogrammet är avgränsat till att omfatta ett om-
råde som begränsas av Båtsmansgatan i öster, järn-
vägsspåren i norr, Bornholmsgatan i öster och Norra 
Revhusvägen i söder, se bild på föregående sida. 

Trafikverkets stora järnvägsfastighet ligger i delvis 
inom planprogramsområdet.  Området omfattar ca 
30 hektar, varav ca 18 hektar mark och 12 hektar 
vatten.

Vid havsnära planering måste hänsyn tas till stigande 
havsnivåer som följd av klimatförändringar. Det inne-
bär att t.ex. tekniska lösningar för VA och dagvatten 
samt utformning av hus och marknivåer måste stude-
ras. 

Hamnen omnämns i Bevarandeprogrammet. Ham-
nens betydelse har alltid varit central i Ystad, och i 
början av seklet fanns det ytterligare en pir. På Pack-
aretorget, vid Hamngatans södra del, fanns en livlig 
handel. Bland annat såldes hästar och oxar för ex-
port utomlands. Det offentliga rummet kring hamn-
planen, där man kan nå ända fram till kajen, samt 
det visuella intryck som båtar och silos ger omnämns 
också. Byggnadsordningen för hamnen är ännu inte 
klar, men en byggnadsinventering gjordes 2003, där 
bland annat byggnader kring södra Hamngatan, 
kvarteret Emil, stationsområdet, terminalen och 
varmbadhuset finns med.

Enligt fördjupningen av översiktsplanen, Staden 
Ystad 2030, utpekas området som ett nytt utbygg-
nadsområde, där det förutom kring södra delen av 
Hamngatan är lämpligt med högre bebyggelse. 

Ystad har ett unikt läge vid havet, staden ligger med 
hela sin sydsida mot havet. Trots att staden ligger 
precis vid havet är kusten närmast stadskärnan inte 

särskilt tillgänglig eftersom stadens hamn ligger 
där. Den centrumnära upplevelsen av havet finns vid 
Ystads marina som skattas högt av stadens invånare. 
En bit sydöst om stadskärnan samt sydväst om stads-
kärnan finns goda möjligheter att röra sig längs kus-
ten. Däremot finns det idag inte något bra stråk som 
kopplar samman dessa delar. I föp:en finns det därför 
ett förslag till en ny koppling för gång- och cykelnätet 
inom planprogramsområdet.

För området gäller flertalet detaljplaner. Den huvud-
sakliga användningen i dessa är hamnverksamhet 
och industri. Även ytor för centrumverksamhet finns 
kring Hamngatan inom gällande detaljplaner. Vad 
gäller allmän platsmark finns det endast ytor för väg.

Under hösten 2017 genomfördes en workshop i dialog 
kring  Målbild Hamnstaden. Målet och syftet med 
dagen var att skapa förståelse för förutsättningarna, 
att gemensamt utveckla strukturplanen och skapa un-
derlag för ett värdeprogram.

I arbetet deltog kommunala tjänstemän från olika 
förvaltningar, representanter från Ystad Hamn och 
logistik samt arkitekter från Sweco och Tyréns.

Efter arbetet sammanfattades inkomna tankar och 
idéer och följande värden definierades:

Befintliga kärnvärden i området:  Vatten, Bad, Båtar 
och marina, närhet till station och centrum
 
Befintliga värden i staden att ta till vara och addera: 
Småskaligt, varierat, skyddat och urbant.
 
Saknas och behöver läggas till: 
Människor (bostäder, verksamheter, servis och buti-
ker) - liv 
Attraktiva målpunkter
Gena gc-vägar - koppling mot staden i fler punkter 
och en tydlig koppling mot Sandskogen (fritid och re-
kreation)
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Norr om planområdet passerar Österleden/Sjö-
mansgatan som ett av tre övergripande östvästliga 
stråk för biltrafik i Ystad. I väster övergår gatan i 
Malmövägen som ansluter till E65 i nordväst. Yt-
terligare nord-sydliga stråk är Hamngatan-Gar-
varegränd-Klostergatan genom Gamla staden som 
har begränsad framkomlighet för biltrafik, Jenny-
gatan-Surbrunnsvägen genom Surbrunnsområdet 
och Fridhemsgatan som samtliga ansluter till Kristi-
anstadvägen, nästa östvästliga stråk genom Ystad. 
Dessa stråk hanterar huvudsakligen lokal trafik och 
infartstrafik med målpunkter inne i staden.

Längst i öster ansluter Österleden till Södra Dra-
gongatan söderut mot hamnen och Dragongatan 
norrut mot väg 13, 19 och E65 via Dag Hammar-
skjölds väg, det tredje öst-västliga huvudstråket i 
Ystad. Dragongatan och Dag Hammarskjölds väg 
hanterar såväl infartstrafik som genomfartstrafik, 
bl a hamntrafiken, i Ystad.

Mycket av trafiken till och från hamnen går via 
E65:an som är en utpekad led för farligt gods. Plan-
området däremot angörs via Hamngatan och Ös-
terleden/Sjömansgatan. Planområdet ligger i direkt 
anslutning till järnvägen, och Hamngatan passerar 
järnvägen i en plankorsning, där olyckor har skett. I 
verksamhetsområdena i hamnen finns också kända 
markföroreningar.

Den allmänna trafikökningen och trafiken till och 
från hamnen kommer att öka, under etapp 1 i ham-
nens utveckling blir färjornas kapacitet större och i 
samband med ett eventuellt miljötillstånd för ökad 
verksamhet i etapp 2 kan antalet anlöp bli fler. 

Framförallt under sommartid finns ett framkomlig-
hetsproblem genom staden och ner mot hamnen då 
den övriga sommartrafiken är stor samtidigt som fär-
jorna anlöper. Det är framförallt Dragongatan/E65 
som är den stora utmaningen. Idag går det ca 11 000 
fordon/dygn på Dragongatan. År 2040 beräknas tra-
fiken öka till ca 18 000 fordon/dygn. Av detta är ca 
20 % trafik till och från hamnen.

Befintlig cykelplan
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Biltrafik Cykeltrafik



Källa: Staden Ystad 2030 fördjupning av översiktsplanen för Ystad Kommun

Planområdet är beläget intill rekreativa stråk som 
marinan och Teaterparken. Norra Promenaden ligger 
på behagligt gångavstånd. Öster om området breder 
Ystad Sandskog ut sig med en mångfald av rekrea-
tions- möjligheter med badstränder, promenadstråk 
och tennisbanor. 
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Grönstruktur



I rapporten Klimatutredning FÖP Ystad redovisas ett 
nuvaranade 100-årshögvatten på + 1.66 för Ystad. 
År 2100 ligger ett högvattenstånd med 100 års åter-
komst på + 2,57. Detta innebär att Ystad hamn ris-
kerar att översvämmas vid ett 100-årshögvatten år 
2100.
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Klimatpåverkan



Stor del av området är kommunalägd 
mark med många arrendatorer. 
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Markägoförhållanden

Fastighet

Edvinshem 2:61

Emil 4

Gamla Staden 2:3

Hamnen 2:1

Hamnen 2:3

Hamnen 2:4

Hamnen 2:5

Hamnen 2:6

Hamnen 2:7

Hamnen 2:8

Hamnen 2:9

Hamnen 2:10

Hamnen 2:11

Hamnen 2:12

Hamnen 2:13

Hamnen 2:14

Hamnen 2:20

Sandskogen 2:7

Ystad Centralfastigheter AB

Nystad Fastighets AB 

c/o Leny Fastighets AB

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun 

Ystad kommun

Ystad kommun

Marianne & Ziya Tügel

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun 

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

JA

JA

NEJ

NEJ

JA & även stor osäkerhet

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Osäkert

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

JA

JA

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

Lagfaren ägare Finns kända servitut 
eller tomträtt

Hyreskontrakt/
Arrende



ACTORS IN YSTAD HARBOUR

Fonus 
lawyer

‘Loppis’ 
second hand 

store

tile and 
bathroom 

store

car and 
machinery 
workshop

Skepps-
handel

Ystads 
Segelfartygs-

förening
MMS 

metalservice

Studie-
förbundet 

Vuxenskolan

Ystad 
Hamn 

Logistik

LRF 
consulting

Hamn-
gatans Grill 
restaurant

Unilab 

klinik

Finans 
Nordic / 
Mazars 
revisor

Riksbyggen 
housing 

organisation

Sjykgymnast-
klinikken

Kebab 
food 
truck

Café 
Perrongen

Bead’n’
breakfast 
‘Stationen’

kontor

restaurent

Ayurveda-
klinikken

EP el-
ingeniør

IFK Ystad 
Hanboll 

Ystad PRO 
Senior Club

Armand 
boxing 

promotion

Ystad 
Sports-

klub

Nova 
klinikken

Havet

KomTek 
youth 

education

‘Lisa’s 

café

Media 
Press AB

Ystad Fiskeri-
förening

commercial 

harbour

-
house and 
restaurant

Ystad 
Segelsälskap 

and sailing 
school

‘Marina Ystad’ 
restaurant 

and bar

‘Jawa Bar’

‘Stora 
Thor Bar’

Ystads 
Dykarsällskap 

‘Nautilus’
Ystad 

Båtklub

Ystad 
Segel-

sälskap

‘Sjövärns-
kåren’ 

restaurant

antiques 
and sewing 
workshop

Ystads 
Stående 
Teater-
sällskap

Karin’s 
Harmoni 

HEALTH 
CLINIC

4
OFFICE

69
SHOPS /  

BUSINESS
EDUCA-

TION

3
PUBLIC 

INST.

1
HOTEL / 

B’N’B

1
CAFÉ / 
REST. / 

BAR

11
CULTURE 

ORG.

1
CIVIL 

NGO / 
CLUB

8

and civil sectors. There are for example several restaurants and cafés, a youth and an adult 
education, many volunteer organisations, health clinics, sports facilities and shops of various 
types and sizes. 

On a daily basis the harbour therefor serves a large number of professionals, costumers, 
guests, students, employees and business owners. The many actors represents a variety of 
social and organisational assets that can inspire and contribute to a further development of 
Ystad’s harbour.

SUMMARY OF THE ACTORS MAP

changes or mistakes. The map represents all actors in Ystad harbour south of Sjömansgatan/ 

Best regards, Lise Rask (+45) 2890 8635 / liserask@byskab.dk

Planprogramsområdet ligger i direkt anslutning till 
centrum och stationen ligger dessutom inom planpro-
gramsområdet. Det finns också en befintlig vårdcen-
tral (Novakliniken) inom området. Däremot finns det 
inga förskolor eller skolor i närområdet.

Några andra exempel på verksamheter inom områ-
det idag är Tackel & tåg i det gamla badhuset, Lisas 
Skafferi (delikatessbutik) och vandrarhem och café i 
Stationen.

Källa: Lise Rask
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Service och verksamheter



Planområdet är beläget inom område som enligt 4 
kap 1 § miljöbalken är av riksintresse med hänsyn till 
de natur- och kulturvärden som finns i området. Ex-
ploateringsföretag och andra ingrepp får komma till 
stånd endast om det inte möter något hinder enligt 
2-8 §§ i 4 kap och det kan ske på ett sätt som inte på-
tagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. 

Fiskeriverket (numera en del av Havs- och vattenmyn-
digheten) reviderade 2006 riksin-tresseområdena för 
yrkesfiske (Fiskeriverket 2006). Planprogramsom-
rådet berörs av ett område av riksintresse, område 
45 enligt Fiskeriverkets rapport. Område 45 ”Ystad 
Spanska redden Haken” ligger direkt utanför land 
och är fångstområde för torsk, flatfisk och ål.
Ystads fiskehamn är även av riksintresse då det är en 
isfri hamn. Området för riksintresse yrkesfiske berörs 
av hamnomvandlingen men bedöms inte stå i konflikt 
med riksintresset. 

Planområdet berör område av riksintresse för kul-
turmiljövården (Ystad, M167). Byggnader för hamn-
verksamheten och järnvägen samt industrimiljöer på 
utfyllnadszonen i vattnet, som visar krafterna bakom 
stadens tillväxt under 1800- och 1900-talen.

Planområdet berör område av riksintresse för kom-
munikationer, vilket beskrivits utförligt i fördjup-
ningen av översiktsplanen för Staden Ystad år 2030 
enligt nedan:

E65 ingår i det av EU utpekade Trans European 
Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i 
TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg 
E65 sträcker sig från Malmö till Ystad och sedan med 
färja till Swinoujscie (PL) och vidare genom Europa. 

Ystadbanan är förbindelselänk till Ystad hamn och 
delen Lockarp-Ystad hamn ingår i det av EU ut-
pekade TEN-nätet. Även järnvägen mellan Mal-
mö-Ystad-Simrishamn är av riksintresse. 

Ystads hamn är av riksintresse för sjöfart. Farled 237 
är också av riksintresse eftersom den är nödvändig 
för hamnens funktion. 
Ystads hamn är en allmän hamn och riksintresset 
syftar till att skydda så att utnyttjandet av viktiga 
hamnfunktioner inte hindras. 
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Kustområdet (miljöbalken 4 kap. 1 §)

Yrkesfiske och fiskehamn (miljöbalken 3 kap. 5 §)Riksintressen och förordningar
Kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 §)

Kommunikationer (miljöbalken 3 kap. 8 §)

Väg:

Järnväg:

Hamn och sjöfart: 
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BILAGOR etc.



PM Vindstudie (2018)

PM Solstudie  (2018)

PM Analys av spåranslutning till nya 
yttre hamnen i Ystad (2018)

PM Komplement 1 - Analys av spåranslutning till nya 
yttre hamnen i Ystad (2018)

PM Konstruktiva bedömningar av alternativa över-
svämmninsskydd (2018)

s. 6  Sweco
s. 7-a  Sweco
s. 9-f   Fletcher Priest Architects + 
  Sauerbruch Hutton Architects
s. 7-d   JM 
s. 7-f   Ahlström Arkitektbyrå AB
s. 7-e   Metropolitan Workshop
s. 8  Sweco
s. 9-a  Sweco
s. 9-b  JM
s. 9-c  Lundgaard & Tranberg Arkitekter
s. 9-e  Ramboll
s. 9-h, j, k  Cobe 
s. 10-a  Sweco
s. 11-a  Tyrens
s. 10-b, c  Sweco
s. 12, 13, 14 Sweco
s. 15-a  Sweco
s. 15-b  Klimakvarter
s. 15-d  Metropolitan Workshop

s. 15-e  Fletcher Priest Architects + 
  Sauerbruch Hutton Architects
s. 15-g  Link Arkitekter 
s. 16-24  Sweco
s. 26  Ystad kommun

Enetjärn Natur AB (2017). 
Inventering och bedömning av naturvärde - Ystad hamn - 
Inför detaljplanering.

Ramböll Sverige AB (2018). 
Bullerutredning Ystad hamn – utredning av hamnbuller vid 
ny bebyggelse i hamnområdet

Tyréns AB (2017). 
Kulturmiljöunderlag - Inre hamnen, Ystad.

Tyréns AB (2018). PM Luft Ystad Hamnstaden.

Tyréns AB (2018). 
PM Buller Ystad Hamnstaden – Underlag till planprogram

Tyréns AB (2018). 
PM Översvämningsrisker vid utbyggnad 
av Hamnstaden.

Tyréns AB (2018). 
PM Rekommendationer inför planprogram/
Geoteknik och miljöteknik. Planprogram Hamnstaden 
Ystad.

Tyréns AB (2018). PM Risk – Ystad Hamnstaden

Tyréns AB (2018). 
Trafikutredning - MKB Planprogram Ystad Hamnstaden
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