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Samråd 
Planeringsprocessen för den nya stadsdelen i hamnen inleds med ett planprogram. Ystads kom-
mun har bedömt att ett program kommer att underlätta detaljplanearbetet, genom att kommu-
nen beskriver förutsättningarna för stadsomvandlingen och presenterar en målsättning i form av 
en strukturskiss med tillhörande beskrivning. Till planprogrammet hör en miljökonsekvensbe-
skrivning som underlag för en miljöbedömning. Programmet och miljökonsekvensbeskriv-
ningen har varit ute på samråd för att kommunen ska få in ett bra beslutsunderlag och för att ge 
möjlighet till insyn och påverkan. En sammanfattning av de synpunkter som kommit in under 
samrådet redovisas i en samrådsredogörelse, detta dokument.  
 
Samrådet pågick från den 20 april till den 1 juni. Kungörelse var införd i dagspress. Den 15 och 
16 maj var det öppet hus kl 8.30-20.00 på Konstmuseet. Stadsarkitekten och planchefen fanns 
på plats för att lämna upplysningar och för att ta emot synpunkter och upplysningar. Klockan 
9.00, 12.00, 15.00 och 18.00, båda dagarna, fanns det finnas möjlighet att lyssna på ett ca 30 min 
långt föredrag om förslaget. Utöver detta fanns det möjlighet att diskutera förslaget med stadsar-
kitekten och planchefen den 14 maj klockan 13-17 och den 29 maj klockan 13-18. 
 
Planprogrammet har också uppmärksammats och diskuterats i sociala medier och i pressen.  
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Synpunkter under samrådet 
Samrådsmöten och öppet hus 
Under de olika samrådsmötena och öppet hus deltog totalt sett nästan 100 personer. Många är 
positiva och tycker projektet är spännande. Att området här kan bli en ny stadsdel där staden 
möter havet var det många som uppskattade och såg fram emot. Däremot fanns det tvivel kring 
hamnens verksamhet och kostnaderna som är förknippade med hamnens flytt.  
 
Man tycker det känns bra att kunna nå vattnet. Men själva badet ser man kan vara svårt att få till 
eftersom man ser en risk att vattnet i hamnbassängen är förorenat. 
 
På samma sätt uppskattar man att förslaget anger att det kommer finns möjlighet till handel i 
bottenvåningarna. Det finns önskemål om en större livsmedelsbutik närmare för alla som bor 
centralt.  
 
Man uppskattar också att kopplingarna och kapaciteten för trafiken lyfts. 
 
Det som efterfrågas är en tydligare beskrivning om vilka material, kulörer och vilken variation 
/detaljering vi siktar på. Det framgår inte idag och behöver beskrivas mer. Man vill gärna att det 
inte blir samma vita stora byggnadsvolymer som man sett den senaste tiden i andra städers 
hamnomvandlingsprojekt. 
 
Ordet urbant upplevs också märkligt för Ystad. Det blir lite för storstadsmässigt och det disku-
terades om ordet stadsmässigt kanske kan fungera bättre.  
 
På följande sidor redovisas först de synpunkter som kommit in, samt kommentarer till dessa. 
Avslutningsvis redovisas de sakägare samt övriga vars synpunkter inte blivit tillgodosedda, samt 
de ändringar som gjorts i planhandlingarna efter samrådet. 
 
Skriftliga synpunkter 
Under samrådet har det kommit in skriftliga synpunkter från: 

- Länsstyrelsen 
- Lantmäteriet 
- Trafikverket 
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
- Sjöfartsverket 
- Regionala utvecklingsnämnden 
- Sydöstra Skånes Räddningstjänst 
- Ystad Hamn & Logistik AB 
- Kommunstyrelsen 
- Barn- och ungdomsnämnden 
- Gymnasienämnden 
- Myndighetsnämnden 
- Kulturnämnden 
- Avdelningen för hållbar utveckling 
- Tekniska avdelningen 
- Marinpedagogisk verksamhet 
- Skanova 
- SYSAV 
- Citygruppen 
- Föreningen Ystads Kallbadhus 
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- Företagarna i Ystads kommun 
- Miljöpartiet 
- Ystad Skeppshandel och Olssons Fastigheter AB 
- Boende på Thora 23 
- Boende på S:t Knuts torg 1A 
- Boende på Västra Vallgatan 1C 
- C. B. 
- Ystad Centralfastigheter AB, L. H. 
- C. M. och P. J. 
- A. W. 

 
Följande har inte haft något att invända mot planförslaget: 

- Naturvårdsverket 
- Försvarsmakten 
- Hyresgästföreningen 

 
Synpunkterna som kommit in återges nedan i sin helhet om inget annat anges.  
 
 
Myndigheter, statliga verk m.fl. 
 
Länsstyrelsen 
Redogörelse för ärendet 
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för att utveckla de inre och centrumnära 
delarna av hamnområdet. Hamnverksamheten kräver längre kajer och större djup i hamnbas-
sängerna, vilket kommer kräva att verksamheten flyttas söderut till den yttre hamnbassängen. 
 
Länsstyrelsen synpunkter 
Länsstyrelsen ser positivt på att ett program tagits fram som underlag till kommande planering 
och till den tidiga dialog som förts mellan Länsstyrelsen och Ystad kommun. Länsstyrelsen kan 
konstatera att Ystad kommun har identifierat flera komplexa frågeställningar i programhand-
lingen men också att strategiska ställningstagandena kring dessa frågor kvarstår inför kommande 
planprocesser. Länsstyrelsen har noterat de frågor som Ystad kommun själva har identifierat 
och bedömt ska prövas i kommande planprocesser. Länsstyrelsen hanterar inte dessa frågor i 
detta yttrande. 
 
Riksintresse kommunikation 
Kommunen måste i sitt fortsatta arbete visa att planförslaget inte innebär att utnyttjandet av 
hamnen ”påtagligt försvåras”. Statens samlade syn på riksintresset Ystad hamn preciseras i rap-
porten Riksintresset Ystad hamn, ISSN 1402-3393. Länsstyrelsen konstaterar att bebyggelseut-
veckling föreslås på delar av hamnområdet som idag är riksintresse. Länsstyrelsen kan utifrån 
planhandlingarna inte se att det finns en beskrivning av hur riksintresset kommer att säkerställas 
vid en omvandling av nuvarande hamnområde till stadsbebyggelse eftersom påverkan på riksin-
tresse kommunikation inte hanteras. Länsstyrelsen bedömer att det krävs en ny precisering av 
riksintresset för att kommunens planer ska vara möjliga att genomföra.  
Förutom olika hamndelar ingår även i riksintresset de ytor på land som är nödvändiga för ham-
nens verksamhet. Anslutande vägar är av riksintresse för väg. Ystadbanan är av riksintresse för 
järnväg. I riksintresset Ystad hamn ingår även de järnvägsspår som krävs för hamnens funktion, 



  
 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 2018-11-01 Dnr: SAM 2016/205 

  

4(35) 
 

liksom den rangerbangård som ligger inom hamnens område och anslutningsspåren till bangår-
den. I riksintresset ingår även expansionsmöjligheter för hamnen. 
 
Riksintresse för kulturmiljö 
Planen omfattar ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövården, Ystad [M:167], och be-
byggelse och andra företeelser som sammanhänger med hamnverksamheten har särskilt pekats 
ut som viktiga uttryck för riksintresset. Två byggnader inom området är skyddade som bygg-
nadsminnen. 
Planprogrammet innebär en total omvandling av området, och kommer i stor omfattning att på-
verka möjligheten att förstå och uppleva hamnens historia och utveckling. Ett antal byggnader 
som pekats ut som kulturhistoriskt värdefulla i den kulturmiljöanalys som genomförts bevaras 
visserligen inom ramen för strukturplanen, men ett antal av de utpekade byggnaderna planeras 
även att rivas. Nya byggnader i anslutning till kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader 
kan även störa samband och siktlinjer och därigenom påverka kulturhistoriska värden negativt. 
Utifrån ovanstående bedömer Länsstyrelsen att de negativa konsekvenserna av planens genom-
förande skulle bli stora, såväl lokalt som i relation till riksintresset för kulturmiljövården. För att 
undvika påtaglig skada på riksintresset och i övrigt minimera den negativa inverkan som kan 
uppstå på kulturmiljövärden inom området måste kulturmiljövärdena visas särskild uppmärk-
samhet inom ramen för kommande detaljplanering. Fortsatta analyser av vilka byggnader som 
eventuellt kan bevaras, volymstudier för tillkommande bebyggelse samt riktlinjer för bevarande 
av andra företeelser så som murar, kajer, pollare, spår etc. kommer att vara av stor betydelse. 
 
Miljökvalitetsnormer - vatten 
Det är bra att kommunen tar problematiken med havsnivåhöjningen på allvar inom planproces-
sen. Dock anser Länsstyrelsen att de lösningar och resonemang som redovisas i planprogram-
met gällande översvämningsskydd och dagvatten/skyfall inte är tillräckligt underlag för att säker-
ställa markens lämplighet gällande översvämning. 
I och med områdets komplexitet gällande relationen mellan havsnivåstigningen och vatten från 
land anser Länsstyrelsen att det i kommande detaljplaner inom området mycket tydligt behöver 
redovisas hur dessa samverkar vid den tekniska lösning som väljs. Det är också viktigt att redo-
visa hur en invallning eller höjning av marken påverkar omgivande mark då vatten styrs om eller 
omfördelas, med andra ord om till exempel hamnområdet blir högre än den uppströms liggande 
bebyggelsen eller om en invallning hindrar dagvatten från att rinna ut i havet. I detta samman-
hang är det också önskvärt att sätta planområdets översvämningsskydd i relation till ett mer stor-
skaligt skydd av Ystad tätort så att åtgärder inte försvårar skydd av andra platser. Länsstyrelsen 
anser alltså därför att markens lämplighet gällande översvämning kvarstår att pröva i kommande 
detaljplaner. 
 
Strandskydd 
Området omfattas inte idag av strandskydd men när de äldre planerna upphävs inträder strand-
skydd. 
 
Biotopskydd 
Alléerna inom planprogramområdet kan omfattas av biotopskyddsbestämmelserna när de äldre 
planerna upphävs om definitionen för allé uppfylls. 
 
Artskydd 
Länsstyrelsen anser det positivt att man avser göra ytterligare inverteringar gällande svart röd-
stjärt och fladdermöss som är skyddade enligt artskyddsförordnigen. 
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Risker och säkerhet 
Programhandlingen redovisar en utredning om risk och farligt gods som har tagits fram till mil-
jökonsekvensbeskrivningen och som även ska kunna utgöra underlag för framtagande av en 
strukturskiss. I denna utredning anges markanvändning på olika avstånd från beaktade riskkällor. 
30 meter anges som gräns till farligt-gods-led där åtgärder ändå möjliggör känslig bebyggelse. 
Enligt handlingarna kommer känslig bebyggelse (t.ex. bostäder, hotell och kontor i mer än två 
plan) placeras inom de 30 meter som kräver åtgärder. I handlingarna används SRVFS:s och 
SÄIFS:s rekommenderade skyddsavstånd för verksamheter med hantering av farliga ämnen för 
att bestämma markanvändning. Länsstyrelsen anser att dessa bör användas med försiktighet. 
Skyddsavstånden avser nyetablering av verksamheter med hantering av brandfarlig vara och syf-
tet är således inte att använda dessa för planering av markanvändning vid ny bebyggelse. Vidare 
anser Länsstyrelsen att viss problematik föreligger med att överlåta redovisning av eventuella sä-
kerhetshöjande åtgärder till den befintliga verksamheten. 
Sammantaget ser Länsstyrelsen en utmaning med placering av särskilt känslig bebyggelse i när-
heten av riskkällor och uppmanar därför kommunen att se över markanvändningen så att den 
arrangeras för att reducera riskpåverkan. Länsstyrelsen förutsätter att kommande detaljplaner 
fortsatt redovisar risksituationen längs med farligt-gods-led och andra riskkällor samt redovisar 
de åtgärder som krävs enligt handlingarna för att göra marken lämplig för den markanvändning 
som föreslås. 
 
Fornlämning 
Planområdet berör den sydligaste delen av en fornlämning, RAÄ Ystad 50:1, stadslager. I själva 
hamnen, på hamnbotten berörs också en fornlämning, RAÄ Ystad 68, fartygs/båtlämning. Un-
der åren 1868 och 1869 utfördes grävningar i Ystads hamn, i syfte att fördjupa en del av ham-
nen. Under arbetet i den torrlagda delen av hamnen konstaterades att man grävde genom två 
fyndförande kulturlager, åtskilda av ett torvlager med trästubbar. 
I det översta lagret, vilket utgjordes av sandbotten, påträffades inte mindre än 22 mer eller 
mindre skadade vrak. Dessa vrak ansågs dock inte särskilt betydelsefulla. Ett stort antal föremål 
bärgades vid undersökningen. Det mesta torde dock vara förkommet idag. Inga av vraken beva-
rades. Status: På havsbotten, i det översta lagret i hamnbassängen påträffades 22 vrak. Datering: 
Det övre lagret, havsbotten, innehåll såväl recent som äldre material, det mesta daterades till ca 
1400 - 1500-tal. Inga fynd var äldre än 1300-tal. Moränlagret under torven innehöll föremål da-
terade till sten- och bronsålder, men även artefakter från vikingatid - tidig medeltid. Dateringar 
från 1869. 
Utifrån fornlämningsbilden bedömer Länsstyrelsen att det sannolikt kan finnas fornlämning 
dold under mark inom det aktuella området, både till lands och till sjöss. En arkeologisk förun-
dersökning bör ske i de områden som ska exploateras till lands. Till sjöss bör en marinarkeolo-
gisk insats motsvarande en arkeologisk utredning steg 1 göras, för att försöka utröna i vilken 
mån ytterligare marinarkeologi ska ske. Detta på grund av osäkerheten som omger en grävning 
på 1860-talet, och dessutom beroende på vad som har skett i Ystads hamn sedan dess.  
 
Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens bedömning är att planprogrammet identifierat förutsättningar och komplexa frå-
geställningar på en övergripande nivå. Länsstyrelsen bedömer att det kvarstår strategiska ställ-
ningstaganden och avvägningar mellan allmänna och enskilda intressen till kommande planpro-
cesser. 
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Kommentar 
Riksintresse kommunikation 
Ystads kommun noterar att en ändring av riksintresset behöver ske innan nya detaljplaner kan antas. Kommu-
nens bedömning är att riksintresset kan förändras stegvis i takt med att detaljplaner tas fram. Kommunen kom-
mer att inleda respektive detaljplan med en begäran om ändring av riksintresse till Länsstyrelsen. Av kommu-
nens ansökan kommer föreslagen ändring att framgå, liksom om det är ytan och/eller värdebeskrivningen som 
önskas ändras, samt syftet med ändringen.   
Kommunen har i den fördjupade översiktsplanen redovisat en ny avgränsning för hamnverksamheten i Ystad och 
likaså motiven för den nya lokaliseringen. Kommunen har också säkerställt möjligheten att bedriva hamnverk-
samhet i ett yttre läge genom antagandet av två detaljplaner. Kommunen kommer att gå vidare med ytterligare 
detaljplaner för hamnens behov inom det i översiktsplanen redovisade området.  
 
Riksintresse för kulturmiljö 
Kommunen har för avsikt att uppmärksamma kulturmiljövärden inom ramen för kommande 
detaljplanering. I detaljplanearbetet finns utrymme att göra fortsatta analyser av vilka byggnader som eventuellt 
kan bevaras, volymstudier för ny bebyggelse samt riktlinjer för bevarande av andra företeelser. Genom detaljpla-
ner kan kommunen också införa rivningsförbud, skydd för bevarande och varsamhetsbestämmelser om det anses 
nödvändigt. Idag saknas sådana skydd. 
 
Miljökvalitetsnormer - vatten 
Kommunen har för avsikt att inför kommande detaljplaner redovisa tekniska lösningar för hantering av dagvat-
ten och anpassningsåtgärder för stigande havsnivåer. Kommunen delar också uppfattningen att översvämnings-
skyddet i Hamnstaden behöver ställas i relation till ett mer storskaligt skydd av Ystad tätort. Kommunen kom-
mer också att uppmärksamma Trafikverket på behovet av klimatanpassningsåtgärder för statliga anläggningar 
och intressen, eftersom det finns en möjlighet att genomföra dessa i samverkan mellan Trafikverket, Länsstyrelsen 
och kommunen. 
 
Strandskydd 
Återinträdandet av strandskydd noteras, och hanteras genom planbestämmelser. 
 
Biotopskydd 
Biotopskyddsbestämmelserna noteras. Trädrader kan lämpligen inventeras och hanteras i samband med detalj-
planearbetet för att bedöma om de då uppfyller kriterierna för allé. 
 
Risker och säkerhet 
Kommunen avser att i kommande detaljplaner mer detaljerat redovisar risksituationen längs med farligt-gods-led 
och andra riskkällor. I detaljplanerna  kommer kommunen att ställa krav på åtgärder som krävs för att nå en 
acceptabel risknivå. 
 
Fornlämning 
Länsstyrelsens förslag om arkeologisk förundersökning och  marinarkeologisk insats noteras och hanteras i sam-
band med kommande detaljplaner. 
 
 
Lantmäteriet  
Lantmäteriet har inga synpunkter på planprogrammet.  
När det framöver blir dags att ta fram detaljplaner i området ska hänsyn tas till att lämpliga fas-
tigheter ska kunna bildas i enlighet med FBL 3 kap 1§, med tillgång till väg, VA-lösningar m.m.  
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En kontroll bör även göras av befintliga fastighetsgränsers kvalitet så att eventuellt behov av fas-
tighetsbestämning innan planläggningen kan identifieras och genomföras. 
 
Kommentar 
Kommunen noterar behovet av att kontrollera fastighetsgränsernas kvalitet till grundkartan. 
 
 
Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende. 
 
 
Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inga synpunkter på rubricerat ärende. 
 
 
Trafikverket 
Trafikverket har tagit del av samrådshandlingarna för rubricerat ärende. Planprogrammet syftar 
till att studera förutsättningarna för att utveckla de centrumnära delarna och en omvandling till en 
blandad stadsbebyggelse med god kollektivtrafikförsörjning. Ambitionen är att staden med goda 
boendekvaliteter ska kunna samexistera med hamnens verksamheter. Planprogrammet visar en 
möjlighet att bygga 1500 bostäder samt verksamheter och Trafikverket ser positivt på att kom-
munen väljer att utveckla i ett stationsnära läge. Trafikverket ser även positivt på målsättningen 
att bygga ett finmaskigt, attraktivt gång- och cykelnät som kan locka fler att resa hållbart, genom 
utveckling av befintlig struktur och även nya gång- och cykelvägar med kopplingar mot staden. 
Norr om planprogrammet ligger Ystadbanan med tillhörande station samt bangård. Denna är av 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § miljöbalken. Områden som är av riksintresse 
för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller ut-
nyttjandet av anläggningen. Även Ystad hamn samt väg E65 ligger i anslutning till planområdet, 
även dessa av riksintresse. Det nu aktuella planprogrammet får inte påverka riksintresset negativt. 
 
Järnvägen 
I planprogrammet skisseras framtida bebyggelse i form av kontor, p-hus och delvis bostäder inom 
Trafikverkets fastighet. Enligt Järnvägsförordningen (2004:526) kan avveckling av järnväg kan en-
bart ske då förändringen av infrastrukturen i princip är försumbar. Det måste säkerställas att den 
del som ska avvecklas inte behövs eller kommer att behövas i framtiden. All form av nedläggning 
av järnvägsinfrastruktur kan därför enbart ske efter noggrant övervägande och är därefter följer 
en lång utredningsprocess. Det faktum att andra intressenter visar intresse för den mark som 
järnvägsanläggningen ligger på, får aldrig ligga till grund för avveckling av järnväg enligt Järnvägs-
förordningen och Trafikverkets rutin Avveckling av järnväg, TDOK 2014:0016. Hela bangården an-
vänds idag, vilket innebär att hela anläggningen inom Trafikverkets fastighet inte är försumbar. 
En avveckling av järnvägsanläggningen enbart i syfte för kommunens exploatering är således ej 
möjlig. Om kommunen fortfarande anser det vara aktuellt med bebyggelse inom Trafikverkets 
fastighet måste kommunen kunna erbjuda Trafikverket likvärdig mark med likvärdig funktion 
som den som planeras ianspråktas. Den utredning som ligger bakom ett sådant förslag bekostas 
till fullo av kommunen och utredningen måste visa att samtliga funktioner kan bibehållas. Om en 
flytt därefter anses som möjlig, innebär det en mycket stor kostnad som kan vara svår att 
räkna hem samhällsekonomiskt. Då det råder stora tveksamheter till om bebyggelsen överhuvud-
taget är möjligt anser Trafikverket att planprogrammets förslag bör justeras så att ingen del av 
bebyggelsen är inom Trafikverkets fastighet. Detta påverkar även bakomliggande bebyggelse och 
de buller- och riskutredningar som har genomförts. 
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Generellt anser Trafikverket att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom ett område av 30 meter från 
spårmitt på närmsta spår. Detta ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. 
Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast vistas tillfälligt kan dock finnas 
inom 30 meter från järnvägen. För verksamhet som kan finnas inom 30 meter från järnvägen är 
det viktigt att man tar hänsyn till elsäkerheten. Byggnader eller någon byggnadsdel får av elsäke 
hetsskäl normalt inte förekomma inom 5 meter från någon del av järnvägsanläggningen enligt 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1. För höga byggnader kan större avstånd eller 
särskilda skyddsåtgärder krävas. Om parkering planeras i närhet av järnvägen är det viktigt att 
beakta avstånd mellan järnvägen och parkeringen. Trafikverket anser att parkeringsplatser bör 
anläggas mins 15 meter från järnvägen (räknat från spårmitt på närmaste spår). Körytan inom 
parkeringsområdet kan anläggas 10 meter från spårmitt. 
På järnvägen transporteras farligt gods, vilket måste tas hänsyn till i planläggningen av området. 
Trafikverket vill framhålla att farligt gods ska kunna transporteras på Trafikverkets järnvägar och 
hänsyn till detta ska därmed beaktas för exploatering enligt de rekommendationer Länsstyrelsen 
anger. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande åtgärder som sker 
till följd av kommunal planering inte får placeras på Trafikverkets fastighet eller på järnvägsan-
läggningen. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning. 
Exploatering i järnvägens närhet och förekomsten av målpunkter på ömse sidor om järnvägen 
kan föranleda att stängsling utmed järnvägen behövs. Detta ska ske i samråd med Trafikverket. 
Behov av stängsling till följd av kommunens planläggning ska bekostas av kommunen. Kommu-
nen lyfter frågan om en förlängning av perrongerna mot öster så att de kan nås från bron vid 
Jennygatan. Om detta anses vara aktuellt i det fortsatta arbetet krävs en dialog i tidigt skede med 
Trafikverket för att utreda om detta är möjligt. 
I illustrationer i planhandlingarna ses träd i närheten av järnvägen. Park- och naturområden kan 
påverka järnvägsanläggningen negativt, beroende på hur de utformas. De kan ibland komma i 
strid med elsäkerhetsbestämmelserna. Träd och buskar kan utgöra ett problem om de står så att 
de skymmer sikten eller orsakar lövhalka. Vid nyplantering av parkträd och större buskar intill 
järnvägen måste alltid hänsyn tas till växtens storlek och utbredning som fullt utvecklad individ, 
för att undvika framtida problem. I Trafikverkets underlagsmaterial ”Transportsystemet i sam-
hällsplaneringen” som finns på Trafikverkets hemsida (www.trafikverket.se) finns en prin-
cipskiss (sid 107) avseende avstånd till vegetation vid järnväg. Denna kan användas som 
underlag och ska efterlevas i den fortsatta planläggningen av området. 
Fördröjningsdammar för dagvatten illustreras i direkt närhet till järnvägen. Dessa får inte på-
verka järnvägen negativt och erforderlig geoteknisk utredning måste ligga till grund så att detta 
säkerställs i det fortsatta arbetet. 
 
Järnvägsspår till Nya yttre hamnen 
Utredningen är av en visionskaraktär och ett nytt spår till den yttre hamnen måste studeras när-
mare om det blir aktuellt. Det kan däremot vara lämpligt att man redan nu studerar trafikeringen 
för att undvika feltänk och samråd i tidigt skede med de som nyttjar platsen är att föredra, i syn-
nerhet Green Cargo. En principiell fråga är om man behåller möjligheten att sortera vagnar på 
spår mot stoppbockar strax öster om stationshuset eller som i vissa alternativ fortsätter med ett 
ankommande tåg med en genomgående rörelse från tågspåren ner mot färjeläget. Frågan om 
växling och om det eventuellt behövs särskilda växlingslok stationerade är bra att ha med i tidigt 
skede. Den utformning som slutligen väljs måste ansluta på ett bra sätt till den utformning som 
bangården får efter Trafikverkets ombyggnad som planeras till 2020. Det gäller exempelvis 
- hitta passande gränser mellan de spår som Trafikverket äger och förvaltar och de spår som 
andra ansvarar för. 
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- hitta gränser mellan de spåravsnitt som är signalreglerade respektive ej signalreglerade. De spår 
som är signalreglerade skall skyddas från rörelser och uppställda fordon på de icke signalregle-
rade spåren. 
- vilka spår skall vara elektrifierade? 
Trafikverket kan i nuläget inte ha någon uppfattning kring de olika föreslagna alternativen. Däre-
mot verkar det som att alternativ E skär spåret mot färjeläget tvärs över ett 10-tal andra spår, vil-
ket kan medföra att de korsande spåren kan behöva rivas upp. 
 
Buller 
Kommunen skriver i planprogrammet att planområdet är utsatt för buller från järnvägen, ham-
nen och omkringliggande gator och vägar. Detta visar också den bullerutredning som är kopplad 
till planprogrammet. I bullerutredningen har bullerberäkningarna gjorts med prognos för trafi-
ken för år 2040 samt med utbyggnadsalternativet som grund. Bullerutredningen visar att buller-
skyddsåtgärder krävs för att kunna innehålla gällande riktvärden för buller. Med bullerskyddsåt-
gärder avses i bullerutredningen även skärmning i form av bebyggelse. Då Trafikverket anser att 
denna bebyggelse inte går att genomföra bör kommunen göra ett omtag på bullerberäkningen 
om en justering av bebyggelsen sker. Möjlighet och lämplighet för bebyggelse i direkt anslutning 
till järnvägen måste prövas i särskild ordning i det fortsatta arbetet och ska ske i dialog med Tra-
fikverket. Bullerskyddsåtgärder ska bekostas av kommunen och de får inte placeras på Trafikver-
kets fastighet. Det förutsätts att bullerfrågan utreds ytterligare i kommande detaljplaneprocesser.  
 
Luftfart 
Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Malmö Airport. Om det i den fort-
satta planläggningen medges byggnation som är högre än 20 meter ska flygplatserna, som är 
sakägare, beredas möjlighet att yttra sig. Likaså ska Luftfartsverket och Försvarsmakten, i egen-
skap av sakägare, ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. 
Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten ”flyghinderanmälan” 
(enligt Luftfartsförordningen SFS2010:770) skickas in till Försvarsmakten. Flyghinderanmälan 
avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort, högre än 20 m ut-
anför tätort).Läs mer på Försvarsmaktens webbplats där blankett finns. Blanketten skickas in 
senast 4 veckor före uppförandet av byggnaden till: fm.flyghinder@lfv.se och registra-
tor@fmv.se. 
Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering 
av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155) i kraft. Dessa föreskrifter ska 
tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vat-
tenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor.  
 
Trafikutredning 
Trafikverket vill påtala att våra mätningar av Dragongatan under 2015 uppvisar en ÅDT på 12670 
fordon, varav 15% är tung trafik. Denna mätning bygger på flertalet mätningar under året och har 
därmed större tillförlitlighet. Kommunen tillsammans med Trafikverket, genomför i nuläget en 
trafikanalys för hamnområdet och E65. Resultatet av denna analys och därtill föreslagna åtgärder 
bör implementeras i planprogrammet. 
I de kommande planprocesserna för detaljplanerna kan Trafikverket komma att ha fler/andra 
synpunkter än de som lämnas på planprogrammet. 
 
Kommentar 
Ystads kommun är lika angelägen som Trafikverket om att riksintressena Ystads bangård och hamnen skyddas 
Kommunens bedömning är att riksintresset kan förändras stegvis i takt med att detaljplaner tas fram på det sätt 
som framgår av kommentaren till Länsstyrelsen. 
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Järnvägen 
Kommunen justerar planprogrammet så att ingen del av bebyggelsen är inom Trafikverkets fastighet. Även risk- 
och bullerutredningar justeras efter den nya avgränsningen. Kommunen tackar för upplysningarna om avstånd 
mellan spårmitt, körytor, verksamheter och annan bebyggelse. Riskreducerande åtgärder vid järnvägen avses till-
komma utanför Trafikverkets fastigheter. 
Det är kommunens förhoppning att all stängsling längs järnvägen ska ske i samverkan mellan Trafikverket och 
kommunen. Det gäller särskilt utformningen och gestaltningen av stängslet då det annars kan förstärka järnvägens 
barriärverkan. Kommunen för gärna en dialog med Trafikverket om förlängning av perrongerna fram till gångbron 
i öster. 
Planering av grönområden kommer att ske med beaktande av säkerheten för järnvägen.  
Geotekniska utredningar behövs inom hela programområdet. 
 
Järnvägsspår till Nya yttre hamnen 
Frågan om lokaliseringen av ett nytt järnvägsspår till hamnen redovisas översiktligt i programmet. Programmets 
syfte är att visa på möjligheterna. Detaljerna behöver hanteras genom en järnvägsplan och en detaljplan, som ska 
tas fram i gemensam process. 
 
Buller 
Efter den justering som kommunen gör av bebyggelsen så räknas bullerprognoserna om.  
 
Luftfart 
Malmö Airport, Luftfartsverket och Försvarsmakten kommer att ges möjlighet att yttra sig över de detaljplaner 
som tas fram, då byggnaderna överstiger 20 meter. Kravet på flyghinderanmälan tas in i genomförandebeskrivning-
arna för detaljplanerna. 
 
Trafikutredning 
Kommunen låter göra en trafikutredning för att se hur kapaciteten i trafiksystemet påverkas. 
 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar bland annat med förordningen om över-
svämningsrisker. Ystad tät01t är ett av de 25 områden som identifierats ha en betydande över-
svämningsrisk vid revidering av myndighetens analys under 2017. Se rapporten här  
https://rib.msb.se/Filer/pdf/28432.pdf  
MSB ser positivt på att kommunen har hanterat översvämningsrisker i planprogrammet, både från 
skyfall och från höga vattennivåer i havet. MSB anser dock att översvämningsriskerna i hamnom-
rådet och längs kusten inte bör lösas enbart inom planområdet utan detta bör hanteras i ett större 
sammanhang.  
I de analyser som ligger till grund för identifieringen av Ystad som en ort med betydande över-
svämningsrisker framgår att både enskilda intressen och allmänna intressen riskerar att påverkas 
vid en omfattande översvämning från havet. Genom att lokalisera ny bebyggelse inom det över-
svämningshotade området kan konsekvensen av en sådan högvattensituation komma att förvärras 
eftersom fler riskerar drabbas indirekt även om själva planområdet säkras mot översvämning på 
olika sätt.  
MSB förordar därför att de frågor som rör samhällets robusthet och funktion vid en omfattande 
översvämningssituation hanteras i ett större sammanhang och att det framförallt säkerställs att 
framkomlighet, teknisk infrastruktur och byggnadernas funktion kommer att fungera vid en sådan 
händelse. Det är viktigt att den tillkommande bebyggelsen kan fungera vid en sådan händelse och 
inte tillföra en belastning på samhällets resurser att hantera översvämningssituationer.  
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MSB förordar lösningar som är robusta och långsiktigt funktionella. MSB förordar därför lös-
ningar och anpassning som innebär att marknivån anpassas för ett stigande hav. 
 
Kommentar 
Kommunen delar uppfattningen om att översvämningsrisker och klimatanpassningsåtgärder behöver hanteras i ett 
större sammanhang, eftersom det finns betydande risker för stadskärnan redan i nuvarande situation. Att omvandla 
hamnen och bygga ny verksamheter erbjuder en unik möjlighet att genomföra åtgärder för tillkommande bebyggelse, 
men framför allt för den värdefulla befintliga bebyggelse som finns i övriga delar av Ystad. Samtidigt ges e möjlighet 
för Trafikverket en möjlighet att skydda infrastrukturanläggningar. 
 
 
Sjöfartsverket 
Bakgrund  
I Ystad genomförs nu en partiell flytt av hamnverksamheten till planerat hamnområde i yttre 
(södra) hamnen. Parallellt med detta planerar nu Ystad kommun för bostadsbebyggelse i de 
hamndelar som på sikt inte kommer att nyttjas. En förutsättning för nu föreslaget planprogram 
är dock att Ystad hamn flyttar hela sin verksamhet söderut till de yttre hamndelarna. 
 
Yttrande  
Sjöfartsverket ser positivt på nu presenterat planprogram men konstaterar samtidigt att det finns 
en rad utmaningar att lösa för att förvekliga planen fullt ut. 
 
Sjöfartsverket har följande synpunkter inför det fortsatta arbetet med planprogrammet.  
Av samrådshandlingarna kan utläsas att Ystad kommun på ett bra sätt identifierat de förutsätt-
ningar som hamnverksamheten behöver inför framtiden och att en samsyn tycks råda inom 
kommunen på hur de olika intressena kan samexistera.  
Sjöfartsverket anser att det idag inte fullt ut är klarlagt om hela hamnverksamheten kan flytta ut 
till ytterhamnen på det sätt som beskrivs i nu föreslaget planprogram. Förutsättningarna för nu 
föreslaget planprogram bör kompletteras/ utredas ytterligare i detta avseende. Vidare anser Sjö-
fartsverket att kommande detaljplanering och flytt av hamnverksamhet behöver ske i rätt ord-
ning.  
Normalt kan inte nya detaljplaner för bostadsbebyggelse tillstyrkas med mindre än att hamn-
verksamheten redan flyttat vilket kan komma att utgöra en ekonomisk belastning för kommu-
nen i genomförandet av planprogrammet. 
Sjöfartsverket ser att bullerfrågan och framtida lösningar för trafiksituationen är de två enskilt 
största frågeställningarna som både skall beaktas och i delar även behöver utredas vidare.  
I samrådshandlingarna finns ett maxscenario för färjetrafiken omnämnt som anger att 2040 kan 
antalet anlöp uppgå till 10000 vilket skall ställas mot dagens miljötillstånd om 4100 anlöp.   
Sjöfartsverket ställer sig frågande till både antalet anlöp och hur detta scenario tagits fram vilket 
bör tydliggöras i det fortsatta arbetet.  
För riksintresset kommunikationer svarar ytterst Trafikverket där Sjöfartsverket finns med i 
samrådsskedena för att bistå i de sjöfartsrelaterade frågeställningarna. 
 
Kommentar 
Kommunen har för avsikt att göra analyser av kostnader och intäkter förenade med hamnomvandlingen. 
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Nämnder och styrelser 
 
Regionala utvecklingsnämnden 
Planprogrammet syftar till att studera förutsättningarna för att utveckla detta centrumnära område till 
en blandad stadsbebyggelse med god kollektivtrafikförsörjning. Ambitionen är att staden med goda  
boendekvaliteter ska kunna samexistera med hamnens verksamheter.  
Planområdet avgränsas av järnvägen i norr, marinan i väster, Ekenäsgatan och Bornholmsgatan i öster 
och Revhuskajen i söder. Planförslaget följer gällande översiktsplan och är en vidareutveckling av den 
vision som redovisas i den fördjupade översiktsplanen för Staden Ystad 2030.  
 
Region Skånes synpunkter  
Ystad spelar som regional kärna en betydande roll för sitt omland. Region Skåne ser positivt på att 
Ystads kommun aktivt arbetar med att skapa en attraktiv stadsdel för såväl boende som verksamma i 
direkt anslutning till stationen. På så vis bidrar Ystads kommun till att driva utvecklingen och 
agera regionalt. Bostadsutbudet är en viktig utvecklingsfaktor för Skåne och Region Skåne ser därför 
positivt på att planprogrammet ger förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande. 
 
Region Skåne vill också lyfta fram planförslagets ambitioner om att ta utgångspunkt i staden Ystads 
karaktär vid utformning av den nya bebyggelsen samt att programmet identifierar särskilt kulturhisto-
riskt värdefull bebyggelse som bör bevaras. Detta har stor betydelse för att Skåne ska behålla och ut-
veckla sin mångfald, variation och utbud av identitet och uttryck som kan tilltala en bredd av invånare, 
besökare och företag. I Strategier för Det fler kärniga Skåne betonas vikten av att betona det unika 
och särarten i Skånes olika orter. Det stämmer också väl överens med intentionerna i det av riksdagen 
nyligen antagna målet för arkitektur, form och design. Detta mål fokuserar på vikten av att arkitektur, 
form och design bidrar till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt ge-
staltade livsmiljöer, där hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden. 
 
Infrastruktur, kollektivtrafik och hållbart resande  
Kommunens ambition om att knyta samman Hamnstaden med övriga delar av staden med säkra och 
attraktiva stråk för gång och cykel är viktig. 
Tillgängligheten för gång och cykel prioriteras framför bil och stadsdelen beskrivs som ett område lätt 
att leva klimatsmart i genom det centrum-och stationsnära läget. Detta ligger väl i linje med Strategier 
för Det flerkärniga Skåne och bidrar till att stärka tillgängligheten och binda samman Skåne. 
Det är också ett led i att uppnå den färdmedelsfördelning som krävs för en hållbar utveckling enligt 
Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. Genom att arbeta med mobilitetsåtgärder i sam-
band med utbyggnaden av planområdet kan kommunen ytterligare dra nytta av det strategiska läget 
och verka för att boende och verksamma i området reser hållbart. Ett exempel kan vara att marknads-
föra de nya bostäderna med tydligt fokus på det stationsnära läget. Region Skåne ser inte att det be-
hövs en busslinje genom området utmed den östvästliga gågata som lyfts i planprogrammet. 
 
Planförslaget annekterar en del av bangårdsområdet. Region Skåne vill lyfta vikten av att utvecklingen 
av stadsdelen inte bör försvåra en framtida utbyggnad av Ystad banan till dubbelspår fram till Ystad 
station. Denna fråga blir viktig att ha dialog kring med Trafikverket och Region Skåne i fortsatt plan-
läggning. 
 
Region Skåne har tagit fram ett tågstrategiskt underlag som görs i egenskap av kollektivtrafikmyndig-
het. Detta underlag beskriver den planerade persontrafiken för Skånetrafiken. I planprogrammet för 
Hamnstaden framgår att prognosen för utbyggnadsalternativet har utgått från att antalet tåg kommer 
att vara detsamma som idag. Sträckan Ystad-Malmö trafikeras idag med två tåg per timme i vardera 
riktning. Inriktningen i det tågstrategiska underlaget är att persontrafiken kan komma att öka på den 
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aktuella sträckan till tre tåg per timme i vardera riktning runt år 2029, för att några år senare öka ytterli-
gare till fyra avgångar per timme och riktning. För persontågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn är 
inriktningen att den kan öka till två avgångar per timma i vardera riktning runt år 2034. Trafiken till 
hamnen förväntas också öka väsentligt fram till år 2040. 
 
Trafikverkets BAS-prognos visar på en stor trafikökning av antalet tunga fordon till och från hamnen. 
Planområdet i sig har beräknats alstra ca 5900 fordon per dygn som antas ansluta till det övergripande 
gatunätet till Österleden i två punkter. Trafikflödet på Österleden är stort redan idag och kan förväntas 
öka i framtiden till följd av utbyggnadsplaner i kommunen och i regionen. Redan idag har stadsbussen 
svårt att vissa tider ta sig över korsningen E65/Dragongatan. Stadsbussar trafikerar även Södra Dra-
gongatan och både stadsbuss och regionbusslinjer trafikerar utmed Österleden till/från stationen. 
Framkomligheten måste säkerställas genom cirkulationen vid Dragongatan och vid korsningen med S 
Dragonvägen. Dessa ligger utanför planprogrammets område, men Region Skåne vill lyfta vikten av 
att den tillkommande trafiken från planprogrammet beaktas i den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket 
arbetar med för korsningen E65/Dragongatan och att en analys av samtliga anslutningar till Österle-
den efter utbyggnad bör genomföras. Det är också viktigt att ha med sig framtida prognoser på såväl 
järnväg som väg i den fortsatta planläggningen, då detta påverkar förutsättningarna för utbyggnadspla-
nerna.  
 
I handläggningen av detta ärende har enheten för samhällsplanering och Skånetrafiken deltagit. Beslut 
fattas med stöd av regionala utvecklingsnämndens beslut 2015-03-13 § 45. 
 
Kommentar 
Ystads kommun noterar att Region Skåne i likhet med allmänheten understryker vikten av att betona det unika 
och särarten i Ystad. Kommunen tar med sig den synpunkten in i det fortsatta arbetet med detaljplaner och plan-
bestämmelser.  
Av betydelse för kommande planer noterar kommunen att Region Skåne inte ser något behov av en lokaltrafiklinje 
genom stadsdelen. Kommunen är också medveten om att det behövs en åtgärdsvalsstudie för E65 från hamnen till 
Källesjörondellen. Kommunen har också fört fram ett förslag till hur vägen kan läggas i ett nedsänkt läge under 
broar för Österleden och järnvägen. Ny bebyggelse kan planeras så att den inte hindrar utbyggnaden av ett dubbel-
spår genom tätorten. Däremot finns det befintlig bebyggelse med stora kulturhistoriska och miljömässiga värden, 
där kommunen i planarbetet behöver göra avvägningar mellan intresset av att bevara och intresset av att förbättra 
kommunikationerna.  
 
 
Sydöstra Skånes Räddningstjänst 
Sörf har tagit del av planprogrammet och granskat de två riskutredningama, PM Risk del 1 och 
två. I slutsatserna konstateras att riskreducerande åtgärder behöver införas och att ytterligare ut-
redningar behöver utföras i ett senare skede. 
 
Kommentar 
Noteras. 
 
 
Ystad Hamn Logistik AB 
Ystad Hamn Logistik AB lämnar härmed följande synpunkter:  
 
Inledning  
Planprogrammet avser en utveckling av staden Ystad bl.a. baserat på den fördjupade översikts-
planen Staden Ystad 2030 (FÖP) som antogs av fullmäktige den 15 juni 2016.  
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Inledningsvis anges det i planprogrammet att syftet och bakgrunden till att kommunen nu arbe-
tar med det aktuella planprogrammet är att hamnverksamheten kräver längre kajer och större 
djup i hamnbassängerna vilket kommer att kräva att verksamheten flyttas söderut till den yttre 
hamnbassängen, vilket skulle sätta det centrumnära hamnområdet i ett annat sammanhang än 
tidigare. Vidare anges att det projekt Ystads kommun nu genomför med tillskapandet av två nya 
färjelägen i den yttre hamnen är ett första led i att hamnen ska kunna skapa ytterligare färjelägen 
i yttre hamnen och på sikt lämna den inre hamnen.  
Ystads kommun har en vision om att staden ska möta havet med en ny stadsdel, Hamnstaden. 
Här ska ett stort bostadstillskott bidra till, förutom närhet till centrum och stationen, Vatten, Bad 
och Båtar samt Det marina.  
 
Slutsatser  
Planprogrammets inriktning är mycket utvecklande för staden Ystad. Genom att kombinera det 
gamla Ystad med en ny, mer urban stadsdel, kan säkert många människor attraheras att flytta till 
Ystad, dels till den nya stadsdelen direkt men även till de områden som redan inbitna ystadbor 
lämnar för att också flytta till denna.  
Styrelsen för Ystad Hamn Logistik AB ställer sig i grunden positiv till denna utveckling. Styrel-
sens ansvar för hamnverksamheten väger dock tungt, vilket i sig inte är något kontroversiellt. 
Hamnbolaget har långtgående åtaganden gentemot sina kunder och det finns en vilja att ytterli-
gare konsolidera trafiken på såväl Bornholm som Polen. Etablering av en ny stadsdel, primärt 
med boende, får på intet sätt störa den kommersiella hamnverksamheten. Hamnen är en TEN-
T hamn klassad av EU som Comprehensive port och av staten som central hamn och som riks-
intresse. 
Vid etablering av Hamnstaden måste kommunen garantera fullt utnyttjande av hamnen för 
hamnverksamhet inkluderande den fordonstrafik som är nödvändig till och från hamnen. Enligt 
planprogrammet är trafiken till och från hamnen endast 20% av den totala trafiken på Dragong-
atan, men denna trafik får oftast klä skott för de problem som kan uppstå. Kommunen måste 
anta en plan för ett genomförande i närtid som säkrar trafiken på Dragongatan, en del av Euro-
paväg 65, även för den tillkommande trafiken till och från den nya stadsdelen. En sådan plan 
kan med fördel utarbetas tillsammans med hamnen.  
En del av ytan som tidigare avsatts för hamnverksamhet kan i planprogrammet konstateras ingå 
i den nya stadsdelen (ett område vid Bornholmsgatan och färjeläge 6) även om det ligger utanför 
det avgränsade området. Detta område kommer att behövas för hamnverksamheten och måste 
således även fortsättningsvis dediceras till hamnen. Planprogrammets gränsdragning måste såle-
des bibehållas.  
Ystad Hamn Logistik AB har tillsammans med Ystads kommun idag ett gemensamt miljötill-
stånd. I samband med att stadsdelen börjar utvecklas måste kommunen se till att denna utveckl-
ing inte på något sätt påverkar Ystad Hamn Logistik AB:s och Ystads kommuns möjlighet att 
uppfylla det nuvarande miljötillståndet. Inga åtgärder får således genomföras som kan omöjlig-
göra hamnbolagets och kommunens kommersiella ansvar gentemot kunderna genom att kraven 
i miljötillståndet inte längre kan uppfyllas. Den etappindelning/utbyggnadsstrategi som före-
kommer i planprogrammet är till vissa delar orealistisk eftersom dessa åtgärder förutsätter en to-
tal flytt av den inre hamnen för att möjliggöras. Härvidlag måste ett samspel mellan kommunen 
och hamnbolaget finnas.  
För framtiden och en eventuell flytt av verksamheten från den inre till den yttre hamnen kom-
mer det att krävas ett nytt miljötillstånd, som ska sökas såväl av Ystad Hamn Logistik AB som 
av Ystads kommun, vilket måste tas i beaktande vid genomförandet av Hamnstaden. 
Slutligen vill styrelsen för Ystad Hamn Logistik AB framhålla sitt stöd för utvecklingen av staden 
Ystad och deltar gärna i det fortsatta arbetet. 
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Kommentar 
Kommunen har haft med tjänstepersoner från hamnen i arbetet med planprogrammet, och kommunen har också 
tagit hänsyn till hamnens framtida önskade utveckling med 10 000 anlöp. Miljökonsekvensbeskrivningen visar 
att en sådan utveckling är möjligt att hantera parallellt med stadsutvecklingen i den inre hamnen. 
Kommunen ser det som mycket angeläget att göra en Åtgärdsvalsstudie för E65 i samverkan mellan Ystad Hamn 
& Logistik AB, Trafikverket och kommunen. En åtgärdsvalsstudie är en förutsättning för att få med åtgärder 
på E65 i den nationella infrastrukturplanen. 
Avgränsningen av planområdet ändras i enlighet med hamnens önskemål, dvs planområdet minskas mot yttre 
hamnen. 
Olika delar av kommunen har olika roller i samband med en tillståndsansökan, men gemensamt för alla är att 
man eftersträvar en gynnsam utveckling för Ystads tätort, Skåne och södra Sverige.  
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen vill att tillgängligheten utifrån trafiken till och från området ses över. 
 
Kommentar 
En trafikutredning tas fram för att bedöma trafikkapaciteten i korsningspunkterna med järnvägen och i det all-
männa vägnätet. 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av planprogrammet för Hamnstaden och föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden säkerställer ytor för förskola, grundskola och fritidsaktiviteter i Hamn-
staden. 
 
Kommentar 
Behovet av utbildningslokaler måste respektive utbildningshuvudman göra en egen analys av för att sedan efterfråga 
lokaler från Samhällsbyggnadsnämnden eller andra hyresvärdar. Samordning och avvägning av olika behov och 
intressen kan Samhällsbyggnadsnämnden göra i senare planskeden, gärna i förvaltningsövergripande samverkans-
former. 
 
 
Gymnasienämnden 
Gymnasienämnden har tagit del av planprogrammet för Hamnstaden och föreslår att samhälls-
byggnadsnämnden säkerställer samordning för utbildningslokaler. 
 
Kommentar 
Behovet av utbildningslokaler måste respektive utbildningshuvudman göra en egen analys av för att sedan efterfråga 
lokaler från Samhällsbyggnadsnämnden eller andra hyresvärdar. Samordning och avvägning av olika behov och 
intressen kan Samhällsbyggnadsnämnden göra i senare planskeden, gärna i förvaltningsövergripande samverkans-
former. 
 
 
Myndighetsnämnden 
Myndighetsnämnden anser att det är av stor vikt att bygglovsenheten blir delaktig i detaljplane-
processen i tidigt skede och har en fortsatt bra dialog med planenheten och övriga berörda.  
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Exempel på ämnen att ta upp inför detaljplaneprocessen är parkeringsmöjligheter, balkonger 
som hänger över allmän platsmark och vilka som blir beräkningsgrundande, lovbefriade åtgär-
der, utökad lovplikt, beständigt fasadmaterial som tåler det utsatta läget och som kopplas sam-
man med gamla staden, byggnadsarea istället för bruttoarea, infrastruktur osv. 
 
Kommentar 
Ystads kommun anser också att nära samarbete mellan bygglovsenheten och planenheten skapar förutsättningar 
för planer och planbestämmelser som är tydliga och enkla för myndighetsnämnden att tillämpa i efterföljande beslut. 
 
 
Kulturnämnden 
Kulturnämnden har tagit del av planprogrammet för Hamnstaden och har inget att erinra. Kul-
turnämnden och dess verksamheter deltar gärna även under projektperioden med att med kultur 
som metod hitta sätt att utveckla hamnstaden. 
 
Kommentar 
Ystads kommun välkomnar Kulturnämnden i det fortsatta omvandlingsarbetet. 
 
 
Synpunkter från tjänstepersoner 
 
Avdelningen för hållbar utveckling 
Avdelningen för hållbar utveckling har deltagit i framtagandet av förslaget till planprogram för 
Hamnstaden som vi i mångt och mycket tycker kommer att bidra till en positiv utveckling av 
Ystad. Vi vill trots detta skicka med några punkter som vi tycker är viktiga för att få en, på alla 
sätt, hållbar och modern stadsdel som funkar i framtiden. 
Vi kommer i det fortsatta arbetet med planprogrammet att bevaka dessa aspekter och vill gärna 
få planavdelningens syn på hur man avser att tackla dessa. 
Det blå/gröna stråket samt de allmänna ytorna genom området som har diskuterats vid flera 
tillfällen kan utvecklas ytterligare genom att vara multifunktionella. Inbjudande, naturliga mö-
tesplatser för social gemenskap, där det finns möjlighet för olika generationer och grupper att 
mötas och som inbjuder till lek/fysisk aktivitet och/eller sinnliga upplevelser. Ytor för klimat-
anpassning t ex omhändertagande av vatten etc.   
Vi anser att vi måste ta tillvara på möjligheten att skapa en bilfri stadsdel. Se exemplet Bärom-
rådet i Ystad som byggdes under 1980-talet. I Swecos förslag finns på tok för många vägar för 
fordon inom området.   
Den östra infartens vändzon ligger intill ett tänkt torg och vi undrar hur attraktiv den platsen 
blir. Det är dessutom en av de centrala ankomstpunkterna när man kommer från stan och stat-
ionen. Här anser vi att man noga behöver fundera på hur området ska gestaltas.   
I förslaget finns det halvöppna innergårdar. Risken är att det blir väldigt otydligt var det är tillå-
tet att vistas för den som inte bor i området. Då är det bättre med mer öppna eller helt kring-
byggda kvarter för att minimera otydligheten. 
Det är bra att de högsta byggnaderna ligger på den västra sidan av västra kajen, men vi undrar 
hur man har tänkt på den östra kajen då de högsta byggnaderna har placerats på norra sidan av 
kajen, in mot stationen och staden. De byggnader som ligger söder om kanske upplevs ligga 
avskilda från stan pga detta. 
Vi skulle se det som väldigt positivt om karaktären av industri och hamnverksamhet bevaras i 
den nya utformningen av bebyggelsen samt i strukturen av stadsdelen.  
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Med en stigande havsnivå som någon gång i framtiden kommer att överstiga dimensionerade 
marknivåer är det viktigt att bottenvåningarna innehåller funktioner som inte är lika översväm-
ningskänsliga som bostäder.  
Planprogrammet bör beakta Boverkets gällande riktlinjer för utemiljöer vid förskolor/skolor. 
 
Kommentar 
Förslaget kommer att revideras efter samrådet så att grön- och blåytor bildar ett mer sammanhängande och struk-
turerat nät, där varje park/torg beskrivs översiktligt. Placeringen av vändplatserna är kritiks platser som behöver 
studeras och gestaltas omsorgsfullt i fortsatt planering och genförande. 
 Gator och parkeringar för fordon måste finnas inom området för att tillgodose framkomligheten för blåljusfunkt-
ioner, funktionsnedsatta , avfallshämtning, servicefordon och olika transporter till och från bostäder och verksam-
heter. Plan- och bygglagen ställer också krav på att varje fastighet ska kunna nås vi en anslutning. 
Kommunen har möjligheter att reglera trafiken genom lokala trafikföreskrifter, och i planen finns intentioner om 
att trafiken ska regleras så att angöring och parkering sker företrädesvis vid infarterna nära järnvägen. 
Allmän plats-mark är allmänt tillgänglig. Kvartersmark kan vara det, om fastighetsägaren medger detta, men den 
kan också avgränsas helt, tex genom stängsel och staket. 
Höjder och placering av byggnader har valts för att hantera ljusinfall i byggnader och på gårdar och för att bryta de 
dominerande vindarna från sydväst. Genom sol- och skuggstudier går det att förbättra lokalklimatet ytterligare, 
men då måste det finnas mer detaljerade ritningar på kvarteren och byggnaderna. 
Det finns många åsikter om byggnadernas gestaltning och utformning, och det kommer att bli en nyckelfråga i de 
kommande detaljplanerna. 
 
 
Tekniska avdelningen 
Sammanfattning 
Tjänstepersoner inom tekniska avdelningen har lämnat synpunkter gällande etappindelningar, 
miljöperspektiv, tydligare rekreation- och grönstruktur som inkluderar målpunkter, upplevelser, 
grönska, ekosystemtjänster, barns utemiljö, hållbarhetsanalys som inkluderar miljö- och avfall, 
rörelser, folkhälsa, utformning av kajer, säkerhet, yteffektivitet, byggbarhet och kostnader. Dess-
utom vill man ha rörelseanalyser, handelsutredning och utredning av behov av kontorsytor samt 
dagvattenanalys. 
Tekniska avdelningen vill bidra till en bättre plan genomutredningar kring dagvatten, höjdsätt-
ning, grönytor, konsekvenser för VA och utredning av vattenförsörjning, pumpstationer, u-om-
råden för dagvatten, förtydligande av trafikstrukturen för olika transportslag, parkeringar för 
centrum, information om kollektivtrafik. 
Vidare vill man bidra med en planering för avfallshantering och ekosystemtjänster, biologisk 
mångfald, lekytor, bevarande av träd, förskolor och friytor, utformning av olika detaljer.  
Slutligen vill man också utreda kajernas byggbarhet ur ett kostnadsperspektiv. 
 
Kommentar 
Tjänstepersonernas synpunkter har hanterats genom ämnesvisa sammanställningar i arbetsgrupper. Planenheten 
har anlitat konsultstöd för att ta fram skisser och förslag utifrån synpunkterna. Skisserna och nya textavsnitt har 
fogats till planprogrammet. Slutligen har planprogrammet diskuterats SAM Forum, en grupp där avdelningsche-
ferna ges möjlighet att tillsammans med förvaltningschefen ta ställning till synpunkterna och göra avvägningar ur 
ett helhetsperspektiv 
 
 
Marinpedagogisk verksamhet 
Vid Vassaåns mynning, ungefär där Ystads Turistbyrå ligger idag, bosatte sig vid 1100-talets bör-
jan de fiskare som blev Ystads första invånare. Sillfisket var den största näringen och förblev så i 
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många århundraden och utgjorde en viktig anledning till att här växte upp en handelsort för me-
deltidens rika sillfiske och härtill hörande handelsverksamhet.  
Under 1200-talet växte en framträdande exporthamn fram i Ystad där oxar och spannmål var 
den viktigaste exportvaran. Ystad Hamn fungerade även som skyddshamn och vid hårt väder 
sökte sig många båtar upp i den å som idag ligger under marken. Under 1600-talet startade post-
gången mellan Ystad och tyska Stralsund, en trafik som fortgick under ca 200 år. Under denna 
period fick staden ett stort uppsving i och med att utrikeshandeln ökade växte också befolk-
ningen. År 1868 kom ångfartygen och sträckan Ystad- Stralsund blev Sveriges första kontinen-
tala förbindelse med ångbåt i linjetrafik.  
Östersjön är av stor betydelse för Ystads kommun som helhet och har genom århundraden haft, 
och har fortfarande, betydelse för Ystad som import- och exporthamn och spelar en roll som ett 
internationellt kommunikationsnav.  
Ystads kommuns kust är nära fyra mil lång och närheten till havet ger boende och turister möj-
lighet att njuta av strandlivet, vilket är av väsentlig betydelse för besöksnäringen i sydöstra 
Skåne. 

  
Ystads kommun består av en tredjedel land och två tredjedelar hav.  
Under ytan döljer sig…  
- kulturhistoriska vrak med spännande historia  
- rik flora och fauna  
- ålgräsängar – yngelplats för bl.a. torsk, stabiliserar sandbotten  
- makroalger– syreproducenter 
Med denna text vill vi understryka havets betydelse för Ystad och den stora vikten av ett Havets 
Hus som en del av hamnstaden Ystad.  
Ett Havets hus med följande innehåll  
- Mötesplats  
- Marinpedagogisk verksamhet  
- Kultur- marint museum  
- Marint forskningscenter  
- Företagskuvöser – blå innovationer  
- Konferenslokaler  
- Musselodling  
- Här samsas lättsamma upplevelser för hela familjen med allvarliga utmaningar för framtiden.  
- Bryt ytan, upptäck, undersök och upplev din närmiljö – havet.  
- Konstutställningar – med anknytning till havet  
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- Turistinformation  
- Utställningar, föreläsningar, tips på utflyktsmål, kartor, klappakvarium och snorkelled (na-
turstig under ytan)  
- information om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format området  
- Guidningar, temakvällar och kultur- och naturstigar  
- Lyfta fram de utmaningar som livet i havet står inför (tex. mikroplaster och spökgarn)  
 
Kommentar 
I den nya stadsdelen kommer det att ges utrymme för olika verksamheter som kan bidra till en levande stad. För 
att få med vilka förutsättningar som platsen ska erbjuda behöver byggnader och mark projekteras och kalkyleras. 
Om Kulturnämnden vill gå vidare med byggnation av ett Havets Hus är det mycket angeläget att man äskar medel 
för förstudie, projektering och kalkylering. Planprogrammet kan bli en möjliggörare, men det krävs även ekono-
miska beslut för att få fram nya verksamheter. 
 
 
Ledningsrättshavare m.fl. 
 
Skanova 
Skanova önskar i ett tidigt skede medverka i planarbetet, det vill säga när detaljplanarbete påbör-
jas, för att få med befintliga ledningar i planeringsunderlaget. På så sätt kan oförutsedda hinder i 
planeringen som berör Skanovas nät undvikas för att få en smidigare och snabbare planprocess. 
 
 
Kommentar 
Kommunen önskar på samma vis ett tidigt deltagande från Skanova för få med befintliga ledningar och behov av 
u-områden för nya ledningar. 
 
 
SYSAV 
Sysav har tagit del av samrådsunderlaget för Planprogram för Hamnstaden i Ystad. Bolaget vill 
framföra följande synpunkter:  
 
Det är viktigt att tidigt ha en plan för hur avfallshanteringen ska utvecklas i ett nybyggt område. 
Därför bör dessa frågor integreras tidigt i planarbetet. Det finns nya aspekter på avfallshantering 
som är viktiga att beakta, så att lösningar som väljs inte bara är de traditionella. Sådana aspekter 
kan tex vara: 
- Behovet av utrymme för fastighetsnära insamling av olika avfallstyper ökar, särskilt mot bak-
grund av regeringens förslag om fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper, 
som för närvarande är ute på remiss. 
- Hur kan avfallshanteringen utvecklas för att stödja mer cirkulära flöden, gärna så nära hushåll 
och verksamheter som möjligt, tex genom att underlätta för återbruk genom utrymmen för bytes-
verksamhet. 
- Med en stadsdel som i större utsträckning bygger på fotgängare och cyklister ställs också högre 
krav på hur avfallet ska transporteras bort från stadsdelen. Eventuellt behöver nya lösningar ut-
vecklas, något som måste integreras tidigt med övriga infrastrukturfrågor för området. 
 
Kommentar 
Noteras. Samtidigt behöver avfallshanteringen inom området klaras med de system som kommunen förespråkar 
och vill ha. Risken finns annars att det utvecklas flera nya lösningar som ställer krav på olika fordon och system. 
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Organisationer och föreningar 
 
Citygruppen 
Vi tycker det är positivt för Ystad att Hamnstaden byggs ut på ett sätt som bidrar till att stärka 
stadskärnan. Nya attraktiva bostäder, bad i hamnbassängen med möjlighet för kallbadhus och en 
utökad marina skulle stärka stadskärnan. Det är en unik möjlighet som Ystad nu har att öka sin 
attraktivitet med detta projekt för Hamnstaden, och det är därför mycket viktigt att noggrant att 
utreda alla möjligheter med projektet. 
Utöver ovanstående kommer här några förslag till ändringar i planprogrammet som man bör ut-
reda noggrant innan man går vidare i nästa steg: 
 
Gräv ned järnvägen mellan hamnen och stadskärnan 
Detta är ett ypperligt tillfälle, och förmodligen det enda på väldigt länge, att ta bort barriären 
som finns mellan staden och hamnen - järnvägen. Det skulle skapa flera fördelar: 
- Marken där spåren idag går skulle kunna användas till annat, t ex för snedställda parkerings-
platser, cykelparkering och för att skapa mer grönyta i staden. 
- Det skulle också eliminera de problem som idag finns med buller från tågen, och skapa möjlig-
heter till att bygga bostäder närmast järnvägen samtidigt som det skulle förbättra miljön med 
minskat buller för de bostäder som idag finns utmed detta stråk. 
- Det blir mer lättillgängligt att ta sig mellan hamnen och staden, så dessa integreras på ett bättre 
sätt än idag. 
 
Utöka antal besöks- och boendeparkeringar och placera dem där det är lämpligast 
I planförslaget är det inritat ny bebyggelse på de större parkeringsytor som idag används som 
korttidsparkering för besökande i hamnen. Ny bebyggelse kräver ny parkering för bostäder och 
verksamheter, och de befintliga parkeringsplatserna behövs redan idag för besökande till stads-
kärnan. 
Med en utbyggnad av hamnstaden kommer antalet besökande också sannolikt att öka ännu mer, 
vilket skapar ett ännu större parkeringsbehov för korttidsplatser än idag. Vår uppfattning av plan-
förslaget är därför att det innehåller för få parkeringsplatser och på för få ställen (till största delen 
i två parkeringshus). 
Enligt planprogrammet kommer bilparkeringen inte rymmas inom det egna kvarteret, avsikten är 
det bland annat löses i P-husen. Detta tycker vi inte är bra. Om man skall köpa eller hyra attraktiva 
och dyrare bostäder (som dessa med stor sannolikhet kommer att bli då området kommer att bli 
dyrt att utveckla), är man inte beredd att gå en längre sträcka från bostaden till bilen. Då minskar 
bostadens totala attraktivitet och man vill inte betala lika mycket för detta, efterfrågan minskar. 
Vårt förslag är att titta vidare på att lösa parkeringsbehovet för bostäderna i första hand på marken 
där bostäderna finns, alternativt ha fler p- hus som är mer utspridda för bostäderna. Då blir det 
inte lika långt för de boende att gå till sin bil och värdet av bostaden ökar. 
Parkeringshuset som är inritat närmast Hamngatan ligger med den bredare gaveln mot Österleden 
och skärmar då bort hamnstaden mot stadskärnan. Vi tycker man skall titta på möjligheterna att 
lägga den mindre breda gaveln mot Österleden, för att minska denna uppdelning mellan stads-
kärna och hamn, då det blir mer öppet mellan dessa områden i så fall. 
Detta P-hus är lämpligt beläget för besökande och bör användas till största delen endast för detta 
med korttidsparkering, då det redan finns brist på p-platser för besökande till stadskärnan inklu-
sive Hamnstaden. Med Hamnstaden kommer stadskärnans attraktivitet locka ännu fler besö-
kande, så det behövs sannolikt fler parkeringar för detta ändamål än idag. 
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Minska andelen kontorshus 
Efterfrågan för kontor i Ystad är inte så hög. I planprogrammet är det föreslaget ett stort antal 
nya kontorshus. Sannolikheten är hög att det blir svårt att få byggherrar som vill bygga dessa 
kontorshus pga den lägre efterfrågan som finns. Vi föreslår därför att man ser på möjligheten att 
utöka antalet bostäder istället, då detta efterfrågas starkt. 
 
Öka andelen kommersiella lokaler längs Hamngatan ned mot hamnen 
Det skulle kunna vara bra om de fastigheter som ligger längs Hamngatan mellan befintlig järnväg 
och havet innehåller kommersiella verksamheter så att det kommersiella stråket går hela vägen 
från havet till Stortorget. Man bör titta vidare på att ändra användningen i bottenvåningen av de 
hus som ligger på väster sida om Hamngatan. 
Det vore positivt om man skulle kunna få in butiker/restauranger som bidrar till att dra folk till 
staden. På flera ställen, t ex Kristianstad vid Stora torg, har man lyckats behålla befintlig fasad 
trots att man rivet allt bakom fasaden. På så sätt behåller man det kulturella värdet mot gatan 
samtidigt som man får den modernitet som krävs för verksamheter idag. 
Sammanfattningsvis tycker vi det är mycket positivt att Hamnstaden byggs ut. Eftersom det är ett 
unikt tillfälle för Ystad gäller det att se till så planeringen blir hållbar på lång sikt och inte ha för 
bråttom med att börja bygga. 
 
Vi tycker därför att man skall utreda följande innan man går vidare i nästa steg i planeringen: 
- Om och hur järnvägen skulle kunna grävas ned mellan hamnen och staden 
- Ny handelsutredning för att få rätt beslutsunderlag för handels etableringar, eventuellt nya eta-
bleringar i hamnen, livsmedelskedja eller större kedja för att knyta i hopa stadskärnan och hamn-
staden. 
- Trafikutredning, Dragongatans trafik och alternativ lösning på denna. 
- Om det verkligen finns behov för så stora kontorsytor som är planerat, och om övriga kommer-
siella ytor behövs och hur man kopplar det till staden på bästa sätt (handels- och verksamhetsut-
redning) 
- Parkeringsutredning: Det är viktigt att se till så att det skapas tillräckligt många besöksparkeringar 
både för det befintliga behovet i stadskärnan, som idag har parkerande besökare i de områden 
som föreslås bebyggas, och för de utökade besökare som kommer att komma pga områdets höj-
ning i attraktivitet. Kan man använda parkeringshuset närmast Hamngatan till den allra största 
delen för besökande? Det är också viktigt att de nya bostäderna får parkeringar som inte ligger för 
långt ifrån bostaden, helst på egen mark, alternativt i fler och mer utspridda parkeringshus. 
 
Kommentar 
Gräv ned järnvägen 
Att lägga järnvägen i en tunnel genom Ystads stadskärna skulle ha många fördelar. Det är Trafikverket som äger 
frågan, och kommunen ser ingen möjlighet att få till stånd en tunnel under den perioden som planprogrammet avses 
att förverkligas. 
 
Besöks- och boendeparkeringar 
Planprogrammet har tagit fasta på behovet av förändringar av transporter i samhället. Förslaget gynnar gång- och 
cykeltrafik och likställer dem som använder bil och dem som använder kollektivtrafik. Kommunen har beräknat 
behoven av parkeringsplatser med hänsyn till boende, verksamheter och besökande till den gamla stadskärnan. I 
förslaget har det också förutsatts ett mått av samutnyttjande. 
Placeringen och utformningen av parkeringshuset får förfinas i den fortsatta planeringen. 
 
Minska andelen kontorshus 
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Omgivande verksamheter ger upphov till störningar som gör att alla lägen inte är lämpliga för bostäder, utan 
behöver få annan användning. Därav det stora inslaget av kontor. Beteckningen kontor ändras till verksamheter, 
som är ett vidare begrepp och kan omfatta kontor, arbetsplatser, utbildningslokaler, butiker m.m.. 
 
Öka andelen kommersiella lokaler längs Hamngatan ned mot hamnen 
Kommunen tackar för förslaget och delar uppfattningen att Hamngatan ska utvecklas som ett publikt och kom-
mersiellt stråk hela vägen ned till vattnet. 
 
Utredningar 
Att utreda möjligheten att lägga järnvägen i en tunnel faller utanför planprogrammets ramar och avgränsning. 
En handelsutredning kan vara ett bra underlag för att arbeta med etableringar i Hamnstaden, men den bör som 
Citygruppen föreslår omfatta hela staden. Uppdraget om planprogram omfattar inte en sådan utredning.  
För Dragongatan/E65 behövs en Åtgärdsvalsstudie, och den bör upprättas i samverkan mellan Trafikverket, 
Ystads hamn & Logistik AB och Ystads kommun. 
Kommunen planerar att göra en parkeringsutredning för hela staden Ystad under 2019.  
 
 
Föreningen Ystads Kallbadhus 
Det är med stor glädje som vi i Föreningen Ystads Kallbadhus ser att ett Kallbadhus är inritat i 
översiktsplanen för Hamnstaden. 
Vi har under många år arbetat för att Ystad skall få ett Kallbadhus. Vi tror att det skulle bidra till 
att öka attraktionskraften för staden. Många kommuner i samma storleksordning har idag ett 
Kallbadhus. Det känns naturligt för oss att ett sådant skulle finnas även i Ystad. Vi tror också att 
ett Kallbadhus inte enbart tilltalar bofasta invånare utan också skulle bidra på ett positivt sätt för 
våra turister. Både båtfolk men också andra, av den anledningen bör det ligga centralt. 
En vision för kallbadhuset har arbetats fram; Ystad den lilla staden med de stora möjligheterna. 
Här har havet sin öppenhet mot horisonten som öppnar våra sinnen och ger själen ro. Kallbad-
huset, en pärla, som vill vara en plats som ger utrymme för mångfald och kreativitet. Här kan vi 
mötas och utvecklas som människor, tillsammans skapar vi nytt. 
Vi har dock ett önskemål om placeringen av ett Kallbadhus. En stor del av njutningen att basta 
och bada är öppenheten mot havet och horisonten precis som vi skriver i vår vision. Placeringen 
på ritningen med ett Kallbadhus inne i hamnbassängen omgärdat av lägenheter och kontor är 
inte den ultimata. 
Vår önskan och förhoppning är att Kallbadhuset placeras i anslutning till vår brygga vid Mari-
nan, småbåtshamnen. Idag ett mycket uppskattat rekreationsområde. Den omedelbara närheten 
till småbåtshamnen och det naturliga flödet av människor från staden ger den klart bästa place-
ringen. 
Kallbadhuset skulle ligga i förlängningen av bryggan precis öster om denna kloss till. Detta ger 
ett skydd för vindar och vatten samtidigt som det ligger centralt och blir ett blickfång. Vi har öp-
penhet mot horisonten och kan bada i ett friskt vatten. 
Med förhoppning om att våra synpunkter tas tillvara. 
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Kommentar 
Kommunen ändrar strukturskissen så att det framgår att ett kallbadhus föreslås placeras på piren vid Marinan. 
Det hamnar då utanför avgränsningen för planprogrammet och får hanteras i ett annat planärende, förslagsvis när 
kommunen upprättar ny detaljplan för den västra delen av Marinan. 
 
 
Företagarna i Ystad 
Företagarna har tagit del i planförslaget för Hamnstaden. Vi ser inga möjligheter att gå igenom 
detta i detalj, annat i ett par frågor, utan lämnar bara ett starkt stöd till idéerna bakom och försla-
get som sådant.  
Två kommentarer: 
- Av nödvändighet har vi i dag, och under mycket lång tid framöver, biltrafik. Vår uppfattning är 
att området måste erbjuda parkeringsmöjligheter inom relativt bekväma avstånd. Detta gäller 
både boende, verksamma inom området och turister, som ju i framtiden kommer att öka i eko-
nomisk betydelse. Ska området bli attraktivt så måste man kunna ta sig ex till sitt kontor även 
regniga dagar utan besvär. Presumtiva boende och företagare har andra alternativ! 
- Mycket bra planerat med stor mängd ytor för kontor. Vi förstår att en ambition är att "hålla 
bort" industrier och liknande. Dock är det en fara i att låsa sig till bara kontor då en stor del an-
nan företagsamhet mycket väl kommer att passa in även i den trivsamma miljö programmet ef-
tersträvar. "Kontor/verksamheter" ger mer möjligheter till etableringar. 
 
Kommentar 
I området planeras två stora parkeringshus som ska tillgodose behovet av parkeringar för boende, verksamhetsut-
övare, resenärer och besökare till staden. Avsikten är att samutnyttja platserna så att beläggningen blir hög alla 
tider på dygnet och under veckan. Gator kommer att ordnas så att verksamheternas transportbehov hanteras. 
Planförslaget ändras så att beteckningen kontor byts ut mot verksamheter. Viktigt är att det blir verksamheter 
som kan samexistera med bostäder.  
 
 
Hyresgästföreningen 
Hyresgästföreningen Region södra Skåne har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende och 
vill härmed meddela att vi inte har några synpunkter i ärendet. 
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Miljöpartiet 
Miljöpartiet är i grunden positiva inställda till utvecklingen av hamnstaden. Hamnstaden blir en 
naturlig länk som kommer knyta samman staden med vattnet. Stadsdelens placering i ett kollek-
tivtrafiknära läge möjliggör utvecklingen av en hållbar stadsdel där invånarna kan välja kollektiv-
trafik, cykel och gång före förflyttning med bil. Miljöpartiet stödjer också planprogrammets in-
tentioner att området utvecklas på ett sätt som gör det lättillgängligt för både kommunens invå-
nare och besökande.  
- I planprogrammet sida 11 första stycket står det att bostäder ska vara prioriterade i hamnsta-
den. Miljöpartiet vill understryka att det är viktigt att inte överexploatera hamnstaden med för 
många bostäder på bekostnad av ytor som är tillgängliga för alla. Det är viktigt att de bereds 
platts som möjliggör en levande stadsdel som kan nyttjas av alla stadens invånare och besökare.  
- I planprogrammet sida 12 andra stycket står det beskrivet vilka verksamheter som plan komma 
att bedrivas i denna stadsdel. Miljöpartiet anser att det är viktigt att de kulturhus som omnämns i 
texten blir verklighet. För att hamnstaden ska leva upp till visionen om en öppen och tillgänglig 
stadsdel är det mycket viktigt att de också finns offentliga lokaler som är öppen för alla och ett 
kultur hus kan erbjuda just en sådan plats. 
- I programmet sidan 19 beskrivs trafiksituationen och behovet av parkeringsplatser. Miljöpartiet 
anser denna stadsdel bör ha en väsentligen lägre parkeringsnorm än den som presenteras i plan-
programmet. Argumenten till detta är teknikutveckling, tillgången till bilpoler och närheten till 
kollektivtrafik. Samtliga dessa faktorer bör resultera i att behovet av parkeringsplatser minskar.  
- I miljökonsekvensbeskrivningen finns beskrivningar av både trafikflöden till och från hamnsta-
den samt trafikflödena till och från den framtida hamnen. Vi är bekymrade över att de kraftigt 
ökade trafikflöden som hamnutbygganden medför. Vi tycker inte att det i planprogrammet finns 
tillräckligt med information om problemen kring dessa trafikflöden skall lösas vilket också gör 
det svårt att bedöma miljökonsekvenser av dessa ökade trafikflöden.  
- Avslutningsvis anser vi att de behövs fördjupade utredningar kring buller och luftföroreningar 
som uppstår omkring hamnen. Här finns det många osäkerhetsfaktorer och vi skulle vilja se en 
djupare och bredare analys av olika scenarier där hänsyn tas till olika riskfaktorer.  
 
Kommentar 
Bostäder är prioriterade framför annan användning av byggnader. Dessutom kommer området att ge plats för 
parker, torg, gator, kajer och strandpromenader. Det unika för området, havet och vattenkontakten, kommer att 
tas till vara på olika sätt och erbjuda rika möjligheter för allmänheten att ta del av miljön. 
Den fysiska planeringen kan skapa möjligheter för olika innehåll i byggnader, men det krävs också att det fattas 
ekonomiska beslut och verksamhetsbeslut för att kulturhus, Havets hus, skolor etc ska komma till stånd. 
Planprogrammet har tagit fasta på behovet av förändringar av transporter i samhället. Förslaget gynnar gång- och 
cykeltrafik och likställer dem som använder bil och dem som använder kollektivtrafik. Kommunen har beräknat 
behoven av parkeringsplatser med hänsyn till boende, verksamheter och besökande till den gamla stadskärnan. I 
förslaget har det också förutsatts ett mått av samutnyttjande. Dessutom har hänsyn tagits till att stadsdelen är väl 
försedd med kollektivtrafik. 
En trafikutredning tas fram för att bedöma trafikkapaciteten i korsningspunkterna med järnvägen och i det all-
männa vägnätet. 
I det skede som planeringen befinner sig i just nu så har kommunen gjort långtgående beräkningar av buller och 
luftkvalitet. För att kunna fördjupa analyserna behöver förslagen till bebyggelse detaljeras och bli mer konkreta. 
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Sakägare, boende m.fl. 
 
Ystad Skeppshandel och Olssons Fastigheter AB 
Med anledning av det för samråd utställda planprogrammet vill vi lämna följande tankar inför 
arbetet med det reviderade planprogrammet:  
Som nya ägare till Ystad Skeppshandel (fd Tackel & Tåg) och därmed arrendatorer av fastig-
heten är vi naturligtvis angelägna om fortsatta goda möjligheter att driva skeppshandelsverksam-
heten. Våra ambitioner är att succesivt utveckla verksamheten och erbjuda såväl lokalbefolkning 
som turister ett brett sortiment och en trevlig marin upplevelse när de besöker oss. Vi ser redan 
stora möjligheter till utveckling och tillväxt, men det innebär också behov av utökad yta.  
Inom nuvarande och angränsande fastigheter finns möjligheter till utveckling av företaget och 
det är därför vi oroas när man i planprogrammet tagit bort de byggnader som idag finns som 
förrådsbyggnader på vår tomt och föreslagit allmänna grönytor ända fram till husväggen på nu-
varande huvudbyggnad.  
Vi önskar också att det arbete angående fastigheten som påbörjats med exploateringschefen tas i 
beaktande i det fortsatta arbetet med planprogrammet. 
 
Kommentar 
Exploateringsenheten är medveten om era behov av ytterligare byggnader i anslutning till Skeppshandeln. Inom 
samma område finns det behov av ytor för hantering av dagvatten från staden. I kommande planer kan ytbehovet 
för detta beräknas, och därefter kan kommunen ta ställning till vilka ytor som kan ge plats för byggnader. 
 
 
Boende på Thora 23 
Tycker projektet till största delen är bra för staden. Är dock lite orolig för höjderna på bl.a. 
Lantmännen piren. Jag tycker inte det ska byggas högre än nuvarande byggnader längs hela pi-
ren. Det är viktigt att behålla stadens "skyline" som delvis redan förstörts med bygget av Rosen-
hill huset. När man kommer uppe från Åkeshall så bryter det huset horisonten (havslinjen) som 
tidigare var hel. Överhuvudtaget är det viktigt att höjden på hela området beaktas vårdsamt. 
Det är ingen storstad vi ska bygga :-). 
 
Kommentar 
Västra piren kan ge plats för höga hus, men inte högre hus än nuvarande byggnader. Det kommer också att 
undersökas om något eller några av byggnaderna kan behållas. 
 
 
Boende på S:t Knuts torg 1A 
Positivt är att Lantmännens kaj nu blir tillgänglig för allmänheten. Längst ut på denna kaj får 
man en fin utsikt över inloppet till hamnen med dess fartygstrafik. En liten restaurang eller café 
skulle säker göra sig fint här. Till det positiva härute hör också det lilla torget som ger utrymme 
och lär bidra till det folkliv jag förväntar mig kommer att uppstå på denna plats. 
De planerade kanalerna och den lite slingriga bron vinner också min uppskattning. Beträffande 
bron är det viktigt att den även ger plats åt cykel. Vidare måste man tänka på dess fortsättning 
till Sandskogen. 
Gångbron över järnvägen anser jag bör utvecklas till en gc-bro. Inspiration kan hämtas bl.a. från 
gc-bron vid centralen i Lund. En sådan bro bör kunna formas till en spännande arkitektonisk 
skapelse. 
De inplanerade kontorshusen på södra sidan av kajen i östra delen av hamnen bör ersättas till 
större delen med bostadshus. Bullerproblemet kan här inte vara särskilt stort. 
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Något jag direkt vänder mig mot är tanken på att bebygga Hamntorget i dess västligast del. 
Hamntorget idag framstår för mig som en verklig pärla och med en trappa ner mot vattnet lär 
det bli ännu bättre. Torget utgör en bred öppning, som ger härligt befriande rymd och sikt. 
Upplevelser av skönt luftig atmosfär infinner sig lätt här. Här finns stora förutsättningar för ett 
stimulerande folkliv med t ex en större uteservering. Låt vara med den tilltänkta bebyggelsen. I 
stället bör en del av bilplatserna tas bort och sådana endast finnas i den västligaste delen. Ju 
mindre med bilar desto rogivande blir det. Med ett omhändertagande av Hamntorget på nu 
nämnda sätt tryggas enligt min mening något som jag ser som mycket unikt för Ystad; ett verk-
ligt värde som det finns all anledning att vara rädd om. Något liknande är svårt att hitta i andra 
kuststäder. 
Tanken på ett badhus i inre hamnen förefaller mig inte särskilt god. Badhuset bör i stället etable-
ras vid Marinan. Viss förberedelse är ju redan gjord. Ett kallbadhus tycker jag ska inte ligga vind-
skyddat utan i stället just vara öppet för vindar. Se t ex Ribersborgs badhus i Malmö och många 
andra badhus. 
Något som oroar mig är den biltrafikökning som programmet tycks utgå från. Här gäller det en-
ligt min mening att vara lojal mot de nationella och globala mål som finns i sammanhanget och 
inte skicka ut motstridande signaler. 
 
Kommentar 
Kommunen tackar för de positiva omdömena. Det finns en ambition hos kommunen att få goda och tillgängliga 
förbindelser för gång- och cykeltrafik över/under järnvägen. När det gäller Hamntorget så föreslås det en förtätning 
med byggnader, dels för att exploateringen förutsätter att det skapas säljbara byggrätter, dels för att få en intimare 
skala med mindre stadsrum som hänger samman med Ystads stadskärna och identitet. 
Kommunen ändrar strukturskissen så att det framgår att ett kallbadhus föreslås placeras på piren vid Marinan.  
Planprogrammet har tagit fasta på behovet av förändringar av transporter i samhället. Förslaget gynnar gång- och 
cykeltrafik och likställer dem som använder bil och dem som använder kollektivtrafik. Kommunen har beräknat 
behoven av parkeringsplatser med hänsyn till boende, verksamheter och besökande till den gamla stadskärnan. I 
förslaget har det också förutsatts ett mått av samutnyttjande. Dessutom har hänsyn tagits till att stadsdelen är väl 
försedd med kollektivtrafik. 
 
 
Boende på Västra Vallgatan 1C 
Efter att ha deltagit i de intressanta diskussionerna på samrådsmötet för planprogrammet 
Hamnstaden den 15:e maj 2018 vill jag lämna följande synpunkter skriftligt. 
För Ystads Kommun innebär projektet Hamnstaden mycket stora förändringar. Därför måste 
det ses i ett större sammanhang rent geografiskt. Den nya Hamnstaden med uppskattningsvis 
3.000 invånare måste knytas samman med staden i övrigt och inte minst med transittrafiken på 
ett smidigt sätt för att det ska fungera och lyckas bra. 
Tillfartsvägarna blir en nyckelfaktor som man måste beakta samordnat med utbyggnaden av 
Hamnstaden. Principiellt bör transittrafiken och lokaltrafiken separeras från varandra i så stor 
utsträckning som möjligt. Vi vill inte ha in tung och bullrande trafik i stadens centrala delar, inte 
heller långa köer och farliga avgaser i samband med färjeankomster/avgångar. I Ystads Kom-
mun finns det två skilda typer av transittrafik. Dels den östvästliga transittrafiken med huvud-
sakligen pendlare mellan Österlen och Öresundsregionen, del den nord-sydliga transittrafiken 
med alla Bornholmsresenärerna och tung lastbilstrafik från Östeuropa. När det gäller den öst-
västliga transittrafiken, så finns redan idag grunden för en lösning. Från Kristianstadskorset mot 
Herrestad, sedan Köpingebro och därifrån till Kabusakorset. Jag menar att genom att förbättra 
några korsningar och skylta bättre längs den här befintliga vägsträckningen skulle man på ett en-
kelt sätt kunna locka in många bilister att välja denna väg. 
Den nord-sydliga transittrafiken kräver en mer komplicerad och därmed dyrare lösning. 
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Mitt förslag är två tunnlar. En med början på Dragongatan ungefär vid Willys som går ner till 
hamnen under den gamla järnvägsrälsen och dyker upp vid dagens verkstäder för Tankmobil. 
En norrgående som börjar på Södra Dragongatan vid Pyrus parkering och som dyker upp mitt 
emot Willys. Därigenom uppstår planfria korsningar för lokaltrafiken och en planfri järn-
vägskorsning. Befintligt vägnät lämnas oförändrat. Att dra en transitväg genom Sandskogen är 
uteslutet eftersom där finns det viktiga natur-och rekreationsområden med stort affektionsvärde 
för många Ystadbor. Att dra in transittrafiken via Lambergskorset och Västerport är olämpligt. 
Här är för trångt och här bor också många människor som skulle påverkas negativt av ökad tra-
fik. 
Jag menat att Ystads kommun redan nu ska försöka förankra dessa lösningar med Trafikverket 
för att åstadkomma ett lyckat projekt med Hamnstaden. En annan liten sak som slog mig på 
samrådsmötet: Har ni övervägt att utnyttja Minecraft för att bygga upp olika modeller av Hamn-
staden i 3-D ? Det är väldigt flexibelt samtidigt som det är billigt! 
 
Kommentar 
Förslaget om att leda genomfartstrafiken från Öresundsregionen till Österlen över från Kristianstadskorset mot 
Herrestad, Köpingebro och därifrån till Kabusakorset kommer att prövas i kommunens översiktsplan som är under 
framtagande. 
Förslaget om att leda den nord-sydliga genomfartstrafiken på Dragongatan/E65 under Österleden och järnvägen 
finns med i den fördjupade översiktsplanen för Ystads tätort. Som ett nästa steg för Dragongatan/E65 behövs en 
Åtgärdsvalsstudie, och den bör upprättas i samverkan mellan Trafikverket, Ystads hamn & Logistik AB och 
Ystads kommun. 
Genom översiktsplanering kan kommunen och staten upprätta överenskommelser om hur kommunen ska föränd-
ras och bevaras.  
 
C.B 

 
.  
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Kommentar 
Vilka upplåtelseformer bostäderna ska ha är inte avgjort än. Eftersom kommunen är markägare finns det möj-
ligheter att styra detta genom markanvisningar. 
Planprogrammet redovisar plats för två förskolor, en i den västra delen och en i den östra. Behovet av förskolor är 
beräknat på 1500 lägenheter och 3000 nya invånare. 
Planprogrammet har tagit fasta på behovet av förändringar av transporter i samhället. Förslaget gynnar gång- och 
cykeltrafik och likställer dem som använder bil med dem som använder kollektivtrafik. Kommunen har beräknat 
behoven av parkeringsplatser med hänsyn till boende, verksamheter och besökande till den gamla stadskärnan. I 
förslaget har det också förutsatts ett mått av samutnyttjande. Dessutom har hänsyn tagits till att stadsdelen är väl 
försedd med kollektivtrafik. Lösningen med parkeringshus är vald för att få ett effektivt markutnyttjande. 
Västra piren kan ge plats för höga hus, men inte högre hus än nuvarande byggnader. Det kommer också att 
undersökas om något eller några av byggnaderna kan behållas. 
Kommunen tackar för förslagen till utformning. En del frågor kommer att avgöras i kommande detaljplaner, men 
det finns också förslag som kommunen saknar rådighet över. 
Förslagen grön- och blåstruktur förtydligas, och den övergripande karaktären och funktionen på allmänna platser 
beskrivs på ett bättre sätt i programmet. Detaljer som trädslag avgörs i projekteringen inför genomförandet. För-
slaget om att undvika plastmaterial i marken vidarebefordras till tekniska avdelningen. 
 
 
Ystad Centralfastigheter AB, L. H. 
Nedanstående bolag är fastighetsägare och undertecknad är firmatecknare. 
Bolaget äger Edvinshem 2:61, f.d. järnvägsstationsbyggnaden och intilliggande parkering. Efter 
att tagit del av ovanstående Planprogram konstaterar jag att man inte tagit hänsyn till följande 
planer. 
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- Detaljplan Ystad 292, antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-20 § 36 
- Fördjupade översiktsplanen, antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-15 § 94 
Dessa planer visar klart intentionen att bebygga parkeringen tillhörande Edvinshem 2:61. Jag 
hävdar med bestämdhet att det område som i dag utgörs av parkeringsområde skall i framtida 
planer ha byggrätt. 
 
Kommentar 
Planprogrammet revideras så att viss byggnation föreslås ske på den nuvarande parkeringen, samtidigt som vissa 
betydelsefulla siktlinjer från stationsområdet mot vattnet bibehålls. 
 
 
C. M. och P. J. 
Medborgarförslag gällande Planprogram Hamnstaden 
 
Förslag 1: 
Ett Havets hus! 
En samlingsplats med havsutsikt för större möten och föredrag för såväl hav som annat av vikt 
för innevånarna, en akvariedel där man kan uppleva vad som lever i vårt hav, samt en plats för 
Nautica kultur, dvs en avdelning med museum kring hav o hamn. Utställningsytor för nuva-
rande havsprojekt som allt från spökgarn till skolors material från deras Marinpedagogiska ut-
bildning, samt i samma lokaler plats för marinpedagogiska utbildning med utvecklingsmöjlig-
heter, samt separat yta för forskning kring havet som ex vis valprojektet. En del med plats att 
hyra ut för fika o mat då besökarna kan äta en bit mellan föredrag eller utställning innan Musée 
besöket. 
Tanken är att man sammanväver kommuninnevånarnas behov av bra möteslokal på vacker plats 
med museum och kultur samt turism, en plats att upptäcka, forskning och utbildning under 
samma tak. Utrymmen att erbjuda universitet, organisationer och företag som sysslar med pro-
jekt som utvärderar eller hjälper havet att bli en bättre plats eller för att lära mer om hur det fun-
gerar, samt möjlighet för utställningar kring forskning eller konst med Havstema 
 
Förslag 2: 
Förvaringsutrymmen, kanske i anslutning till forskningsutrymmena i föregående förslag för or-
ganisationer eller företag som jobbar hårt i motvind med att ha projekt för att rädda haven, så de 
kan förvara nödvändig utrustning utan att behöva lägga dyra hyror på en hårt utsatt verksamhet, 
ex Håll Sverige Rent, WWF, Pdyk osv. detta kan gynna kommunen genom att dra fler projekt 
nära oss samt att innevånarna lättare kan ta del av resultat på Havets Hus som kan va en mot-
prestation för platsen. 
 
Förslag 3: 
Låta innerhamnen va en del av hamnmiljön, dvs inte stänga den för fartyg, det ska gå att ha eve-
nemang som flottbesök samt tall ship race ,mm mm samt ev flytta in yrkesverksamma mindre 
fartyg och fiske fartyg i den delen av stora hamnen med en separat insegling med bojar längs den 
ena sidan av hamnöppningen så den stora trafiken ej störs nämnvärt och en lite mindre öppning 
in i innerhamnen för en bättre miljö för fartyg, det rör sig för mycket idag (vågor) 
Detta bidrar till att ha en levande hamn, vem går till en stängd hamn med boende när vi har så 
fina stränder, nej ett aktivt Nautiskt tema vill folk ha, med liv och rörelse. Sen kombinerat med 
fina stråk och uteserveringar så e vi på rätt spår. Den lilla hamnen med marinan är fortsatt för 
fritidsbåtar av mindre slag och den stora hamnens innerhamn blir för större fritidsbåtar som inte 
får plats i lilla hamnen samt för skolskepp, flottan, kustbevakning, osv. 
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Kommentar 
Förslag 1 
I den nya stadsdelen kommer det att ges utrymme för olika verksamheter som kan bidra till en levande stad. För 
att få med vilka förutsättningar som platsen ska erbjuda behöver byggnader och mark projekteras och kalkyleras. 
Om Kulturnämnden, eller någon annan aktör, vill gå vidare med byggnation av ett Havets Hus är det mycket 
angeläget att man tar fram en förstudie och därefter genomför projektering och kalkylering. Planprogrammet kan 
bli en möjliggörare, men det krävs även andra beslut för att få fram nya verksamheter. 
 
Förslag 2 
Anvisning av mark till olika exploatörer och byggherrar och för olika ändamål kommer att ske i ett senare 
skede. I planprogrammet finns det en strukturbild för blandad bebyggelse som medger olika verksamheter inom 
området, så länge som de är förenliga med bostäder. 
 
Förslag 3 
Planprogrammet redovisar ett förslag där större båtar kan gå in i hamnbassängen via transporthamnen i söder. 
Däremot kan inte fritidsbåtar gå in via transporthamnen i söder, eftersom det området är reserverat för Ystad 
Hamn & Logistik ABs verksamhet. Av säkerhetsskäl kan fritidsbåtar inte tillåtas där. Planprogrammet har 
därför med en kanal över Västra Kajen där mindre båtar ska kunna passera in till den inre hamnbassängen. 
 
 
A. W. 
Jag har deltagit i samråd angående Hamnprojektet och Hamnstaden. Ytterst få medborgare i Ys-
tad kommun deltog, vilket känns beklagligt. 
Mina synpunkter är: 

1- Bordlägg hamnprojektet till det finns den kustmyndighet, som har efterfrågats av pro-
fessionen då ny kunskap har framkommit ; dels via FNs klimatpanel IPCC i Malmö ok-
tober 2017, senare klimatmöte i Bonn och uppföljande klimatmöte i Paris, efter det ini-
tiala beslutet. 

2-  Jag förväntar mig som kommuninvånare att våra politiker är tillräckligt receptiva att ta 
emot den kunskap som finns och ha det politiska modet och ödmjukheten att invänta 
de myndigheter som nu även vår miljöminister Karolina Skog aviserar via Boverket i 
samverkan med SMHI. Dessutom flaggar vår nuvarande finansminister om skatt på 
långtradare och dess CO2 utsläpp. Vart skall all den ökade CO2-utsläppen taga vägen i 
detta vårt ”Öppna landskap” med förväntad ökad långtradartrafik ? 

3- Synpunkt: Jag skulle önska att Ystads kommunpolitiker satsade mer på innovativa mil-
jölösningar i samverkan med kreativa institutioner vid Lunds Universitet. Att Ystads 
kommun istället för att bli ett transitland skulle stå i frontlinjen tillsammans med Lunds 
Universitet för att bli en klimatsmart kommun. Den första i Sverige. Nya innovativa fö-
retag kan skapas, så att våra skolungdomar kan få nya utmaningar. 

4- Att varje politiskt beslut hädanefter klubbas med konsekvensanalys utifrån klimat- och 
miljösynpunkt. Någon måste börja. Då skulle det vara mer intressant att vara kommu-
ninvånare i Ystad . 

5- Riv gärna alla gamla fula byggnader vid hamnen. Bygg en Hamnstad i mindre skala. Be-
fria oss från höghus som stör horisonten. Vill vi verkligen ha våra barn o barnbarn på 
dagis med ”inhängande gårdar ”? Barn behöver ytor för lek o spring i benen o klätter-
träd och inte en mängd förbud. ”Akta akta, inte nära havet.” 

6- Ifrågasätter planerad livsmedelsbutik i Öster !! Varför där? Det finns redan två, både 
ICA o Willys Det behövs en närmre centrum, då den enda nu är en dyr liten COOP. 

7- Synpunkt: Ekonomi. Är det verkligen rimligt att lilla Ystad kommun med 30 tusen invå-
nare skall ha lika stor belåning, skuld, som Linköpings kommun, 160 tusen invånare 
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med både Universitetssjukhus, Universitet, Teknisk Högskola, 3 statliga verk o stora in-
dustrier som SAAB? Allt enligt KommunInvests siffror. Högmod går före fall. De 
gamla ordspråken gäller än. En öppen transparens angående upplåning är ett krav. Ki-
nesiska banker ? 

8- Har nuvarande kommunpolitiker gjort invånarna uppmärksamma på att Ystad kommer 
att vara en byggarbetsplats de närmaste 20 åren ? 

9- Skapa ett miljövänligt, klimatsmart ”Sveriges Provence” istället. Betänk 760 tusen bilar 
passerar lilla Kåseberga varje sommar! Skapa depåer av elbilar, elcyklar o bygg snarast ut 
cykelnätet även ut mot Österlen. Och samverka med Trafikverket så att södra kustvä-
gen blir säkrare. Det skapar arbetstillfällen. 

10- Bygg upp kulisser, så att invånarna får en känsla av de 3 meters förhöjning av markni-
vån och hamnpirar ger, innan byggstart. 

11- Synpunkt = 1-än en gång: Bordlägg yttrehamnprojektet tills erforderliga kustmyndig-
heter finnes. 

12- Gör inte om samma misstag , som då Ädelreformen klubbades 1992, dvs ett politiskt 
beslut utan någon som helst konsekvensanalys och vi ser än idag effekterna av hur illa 
det gick.... 

 
Kommentar 
Uppmaningarna om bordläggning, inväntande av nya myndigheter, innovativa miljölösningar, samarbete med 
Lunds Universitet och Trafikverket, konsekvensanalyser av alla politiska beslut kommer politikerna i Samhälls-
byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige till del genom denna samrådsredogörelse. Likaså 
synpunkterna om kommunal belåning och byggarbetsplatser. 
I kommande detaljplaner kommer det att avgöras vilka byggnader som får rivningsförbud. Övriga byggnader kan 
rivas, byggas om eller bevaras. 
Planprogrammet redovisar plats för två förskolor, en i den västra delen och en i den östra. Behovet av förskolor är 
beräknat på 1500 lägenheter och 3000 nya invånare. Till varje förskola finns det goda möjligheter till trygga 
friytor. 
Inom det avgränsade planområdet finns det inte plats för någon större etablering av dagligvaruhandel. Däremot 
finns det goda möjligheter att etablera mindre butiker för försäljning av varor och tjänster. 
 
 

Miljöbedömning 
Av de synpunkter som kom in under samrådet bedömdes följande beröra miljöbedömningen av 
planen: 

- Trafikverket och Ystad Hamn & Logistik AB har framfört synpunkter om en annan av-
gränsning av planområdet. Den nya avgränsningen ger upphov till förändringar av be-
byggelsen. Buller och riskanalyser behöver göras om för miljökonsekvensbeskrivningen. 

- Hantering av riksintressena för kommunikationer, både för Ystadbanan och för Ystads 
hamn. I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas kommunens syn på hur riksintressena 
kan säkerställas och hur processen för ändring av riksintresseavgränsningen för Ystads 
hamn kommer att gå till. 

- Gällande detaljplaner saknar skydd för värdefull bebyggelse. Genom nya detaljplaner 
kan kommunen införa rivningsförbud, skydd för bevarande och varsamhetsbestämmel-
ser om det anses nödvändigt.  

- Behovet av att hantera dagvattenfrågor och risker för översvämningar i ett större sam-
manhang, eftersom frågan handlar mer om situationen i befintliga bebyggda miljöer än 
om den nya stadsdelen. 
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- Återinträdandet av strandskydd och motiv för att upphäva strandskyddet i kommande 
planer. 

- Biotopskydd för alléer. 
- Information om avstånd mellan spårmitt, körytor, verksamheter och annan bebyggelse, 

samt att riskreducerande åtgärder vid järnvägen behöver tillkomma utanför Trafikver-
kets fastigheter. 

 
 

Ändringar av planprogrammet efter samrådet 
Med anledning av de synpunkter som kom in under samrådet, samt vidarebearbetning av förslaget, 
ändras planprogrammet enligt följande: 
 

- Planområdet ges en ny avgränsning. I nordöstra delen avgränsas planen så att den inte 
går in på Trafikverkets fastighet med spårområde. I den sydöstra delen avgränsas plan-
området i enlighet med önskemålet från Ystads Hamn & Logistik AB. 

- Trafiksystemet beskrivs på ett mer strukturerat vis, med en uppdelning där förutsätt-
ningarna för de olika trafikslagen framgår. 

- Planprogrammet kompletteras med en trafikutredning med särskilt fokus på kapacitets-
beräkningar för järnvägskorsningarna. 

- Planområdets grön- och blåstruktur revideras så att strukturen blir mer sammanhäng-
ande. De olika allmänna platsernas karaktär och funktion beskrivs tydligare i program-
met. 

- Grönstrukturen ändras så att förutsättningarna för mottagande av dagvatten från övriga 
staden och eventuell fördröjning kan ske. Dagvattenhantering kan också ske vid kajer 
och under bryggor. 

- Förskolorna lokaliseras och orienteras så att Boverkets allmänna råd om storlek på 
friytor kan följas. Friytorna läggs så att de kopplar till allmänna grönytor. 

- Bebyggelsestrukturen anpassas efter den nya planavgränsningen och den reviderade 
grön- och blåstrukturen. Det innebär en utfyllnad av ett mindre vattenområde i den 
nordöstra delen. 

- Ystads kallbadhus illustreras vid piren på Marinan, utanför planområdet. Inne i den inre 
hamnbassängen illustreras bryggor/anläggningar för vattenkontakt. 

- Strukturskissen ändras så att viss byggnation föreslås på parkeringen vid stationshuset. 
- Värdeordet urbant byts ut mot ordet stadsmässigt. 

 
 

Kvarstående invändningar 
Från programsamrådet kvarstår invändningar/önskemål från: 

 Avdelningen för hållbar utveckling, Ystads kommun 
 Citygruppen 
 Ystads Skeppshandel och Olssons Fastigheter AB 
 C. B. 
 A. W. 

 
 

  



  
 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 2018-11-01 Dnr: SAM 2016/205 

  

35(35) 
 

Sammanfattning 
Samrådet om planprogrammet visar att det finns en stor enighet om att Hamnstaden ett bra sätt 
att utveckla Ystad när transporthamnen flyttar ut till ett yttre läge. Hamnstaden med blandad 
stadsbebyggelse innebär en god hushållning med mark, att jordbruksmark kan sparas och att tidi-
gare ianspråktagen mark kan användas på effektivt sätt. Utbyggnaden kan ske i etapper, men för-
utsätter ändå att Polen-trafiken flyttas ut inför planeringen av den första etappen. 
Riksintresset Ystads hamn behöver ändras inför planeringen av varje etapp. Kommunen måste i 
inledningsskedet av varje detaljplan begära hos Länsstyrelsen att avgränsningen och/eller värde-
beskrivningen av riksintresset ändras. Det är kommunen som ska visa att man vidtagit åtgärder så 
att hamnverksamheten säkerställts i ett yttre läge. 
Samrådet visar också på att det finns frågor som Ystads kommun behöver hantera inför en stads-
utveckling och befolkningsökning, egentligen oavsett var i staden och på vilket sätt den än ska 
ske; dagvattensystemet och dagvattenhanteringen för hela staden, kopplat till klimatförändringar 
och översvämningsrisker, vattenförsörjning, trafiken på Dragongatan/E65 från Källesjörondellen 
fram till färjelägena i hamnen samt den framtida handelsutvecklingen. Samtidigt behöver Trafik-
verket ta ansvar för klimatanpassning av statliga anläggningar och för den nationella och regionala 
trafikutvecklingen. 
Inom planområdet är Ystads identitet och byggnadskultur viktig att värna. Planprogrammet tar 
upp stadens struktur, variation och skala. I de kommande detaljplanerna och marktilldelningarna 
behöver det följas upp med en diskussion om vad Ystads karaktär egentligen är och kan vara, och 
hur det ska formuleras som bestämmelser och överenskommelser i detaljplaner och markanvis-
ningar.  
Andra viktiga frågor inom planområdet är risk- och bullerhantering, geoteknik och markförhål-
landen samt hur järnvägens barriäreffekt kan minska. Samrådet visar också på att det finns mot-
stridiga önskemål om biltillgänglighet, parkeringar, och parkeringshus. Men en sak verkar det fin-
nas enighet om: att det är värdefullt för Ystad att återfå kontakten med vattnet och havet. 
 
Stadsbyggnadsavdelningen 
 
 
Leila Ekman 
Stadsarkitekt 

 


