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Planprogrammet studerar förutsättningarna för att 
utveckla de inre och centrumnära delarna. 
Planområdet omvandlas till en blandad stadsbebyggelse 
med god kollektivtrafikförsörjning. Ambitionen är att 
staden med goda boendekvaliteter ska kunna samexiste-
ra med hamnens verksamheter. Här lever man klimats-
mart i ett vatten-, stadskärne- och stationsnära läge.

Hamnstaden blir en blandstad där bostäder är priorite-
rade, och småskaligt, varierat, skyddat och stadsmäs-
sigt är värdeord för den nya strukturen. 
Utbyggnaden ger 232 000 kvm BTA och 1500 
lägenheter med en bebyggelse i 3 till 6 våningar. Inom 
området planeras förskolor, parkeringshus, restaurang-
er, barer, butiker och kontor. 

Området ska vara robust och ha god tillgänglighet oav-
sett trafikslag, men vara prioriterat för gående och cyk-
lande. Viktiga definierade värden att bevara och utveck-
la i området är: 

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

En målsättning med strukturplanen är att skapa 
Goda bostäder, Attraktiva målpunkter och 
Gena kopplingar (gång- och cykelvägar).

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

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

De miljöaspekter som bedöms som relevanta för det 
aktuella planprogrammet är följande:

• Riksintressen
• Stads- och Landskapsbild
• Luftkvalitet
• Buller
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• Vatten (dagvatten)
• Markanvändning och naturresurser 
 (förorenad mark)
• Riskaspekter

Den 15 juni 2016 antog kommunfullmäktige Staden 
Ystad 2030, som är en fördjupning av översiktsplanen 
för tätorten och som möjliggör utveckling av hamnen. 

Hamnverksamheten som idag är belägen inom delar 
av detta område, kräver längre kajer och större djup 
i hamnbassängerna, vilket kommer kräva att verk-
samheten flyttas söderut till den yttre hamnbassäng-
en. Detta sätter det centrumnära hamnområdet i ett 
annat sammanhang än tidigare och planprogrammet 
behöver belysa vilken karaktär och vilket inne- håll 
området ska ha i förlängningen.

Ystads kommun avser att på sikt frigöra ytor för 
stadsutveckling i området, vilket tidigare har beskri-
vits och hanterats i Översiktsplan 2005 för Ystads 
kommun och i fördjupningen av översiktsplanen 
(FÖP) för staden Ystad, antagen 2016. För att för-
verkliga denna utvecklingsriktning har två detaljpla-
ner antagits 2011 och 2017. Detaljplanerna möjliggör 
nya uppmarschområden, hamnanläggningar, termi-
na- ler och anläggning av nya färjelägen i den yttre 
hamnen. Planprogrammet blir ytterligare ett viktigt 
steg i det fortsatta arbetet för att genomföra den vi-
sion och målbild som uttrycks i Översiktsplan 2005 
och FÖP Staden Ystad 2030.

Inom projektet  Ystad – Regional kärna har Ystad 
tätorts och hamnstadens betydelse för regional till-
växt, bostadsmarknad  och attraktion förtydligats. 
Inom projektet har en gemensam målbild formulerats 
som lyder ”Vi använder varandras tillgångar som en 
gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar ut-
veckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne”. 

Övergripande finns infrastrukturella utmaningar vad 
gäller anslutningarna till vägnätet, liksom hur ham-
nens verksamhet i ett yttre läge kopplas till både väg 
och järnväg. 

Arbetet påbörjades under våren 2017. Ett förslag 
till program har varit föremål för samråd under vå-
ren och sommaren 2018. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och hanterats under hösten 2018, och 
utredningar har kompletterats. Förslaget till plan-
program har reviderats, och ett förslag till  godkän-
nandehandling har upprättats i maj 2019.

Syfte

Bedömning av miljöpåverkan

Planprocessen

Bakgrund
Fördjupning av översiktsplanen 

Parallella processer 
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Bullerdämpning.
Tät gavelfasad och 
bullerskärm.

Alternativ struktur vid kanalparken 
och västra kajplanens spets

Bilden visar hur det utifrån den övergripande struk-
turen går att göra alternativa bebyggelsestrukturer i 
kommande detaljplaner. Här illustreras en större va-
riation av bebyggelsen i den östra delen, något min-
dre friytor och mer långtgående bulleråtgärder i den 
västra delen. Mot Ystadbanan och den yttre hamnen 
finns det parkeringshus och byggnader som fungerar 
som bullerskärmar för bostadsbebyggelsen.



Vattenkontakt, marinan. Småskaligt och varierad.

Rekreation och klimatskydd. Vattennära stråk. Mötesplatser.
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Ystad kommun har en vision om att Staden ska möta 
havet. Med Hamnstaden kopplas staden till havet 
genom den nya stadsdelen. Här skapas en blandad 
stadsdel med prioritering på bostäder, där det är lätt 
att leva klimatsmart i ett stadskärne-, stations- och 
vattennära läge. Förslaget ger ett stort bostadstill-
skott till Ystad och ett stadsmässigt alternativ till syd-
östra Skåne, vilket är helt i linje med Skånes flerkär-
niga struktur för hållbar tillväxt.

Förutom Närheten till centrum och stationen är Vat-
ten, Bad och Båtar samt Det marina viktiga värden 
i området att värna i den nya strukturen för Hamn-
staden. Den nya stadsdelen inspireras av det gamla 
Ystad i skala, den gyttriga strukturen och ska vara 
vindskyddad. Trots småskaligheten och lånet av den 
”gamla strukturen” skapas ändå en helt modern 
stadsdel, med samtida hus.  Området behöver Goda 
bostäder, Attraktiva målpunkter och Gena kopp-
lingar för fotgängare och cyklister, vilket har varit 
utgångspunkt för gestaltningen. Ett pärlband av plat-
ser kopplar  till centrum, via Hamnstaden vidare mot 
Sandskogen. Marinan väster om planområdet byggs 
ut och fördubblas. Marinan har emellertid inte analy-
serats i förslaget och ingår inte i Miljökonsekvensbe-
skrivningen. Det behövs därför ytterligare utredning-
ar för att kunna se hur detta kan möjliggöras.
För att uppnå en blandstad eftersträvas publika verk-
samheter och butiker i strategiska lägen. Det ska fin-
nas plats för många olika behov. Bebyggelsen varie-
ras i skala  med syfte att få en mänsklig och trygg 
miljö.  Den är utformad för att skydda bostäderna 
mot störande verksamheter, vilket innebär att kontor 
och större verksamheter huvudsakligen planeras intill 
järnvägen och mot hamnverksamheten. Den föreslag-
na strukturen skapar siktlinjer som stärker kontakten 
med havet och det marina från olika platser.

Förslag och vision



Inspirationen har även hämtats från Bo01 i Malmö - en gammal 
struktur i en ny tappning.

Förslaget har inspirerats av den gamla strukturen i Ystads kärna. 
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Bostäder är prioriterade och ska ha ett varierat utbud 
av upplåtelseformer och storlekar. Området innehåll-
er enligt strukturskissen ca 1500 bostäder i lägen-
heter varav ca 80 är radhus. Lämplig stadskaraktär 
skapas genom en exploateringsgrad på 1,2 vilket ock-
så bedöms ge rimlig exploateringsekonomi och en 
karaktär av lågt och tätt med en bebyggelse i 3 – 6 
våningar. Strukturen och höjden med 3-6 våningar 
har valts med utgångspunkt i skalan och höjden på 
byggnader i Ystads gamla stadskärna, en omtyckt 
lokal förebild för den nya bebyggelsen. Småskaliga 
radhus varvas med flerbostadshus för att få en varia-
tion genom hela området och en mänsklig skala, som 
skapar trygghet och god orienterbarhet. I Hamnsta-
den är havet attraktionen och en ambition har varit 
att gestalta bostäder med närhet till vatten. Med nya 
kanaler och mindre parker uppnås detta även i den 
östra delen.

På några platser finns det möjlighet för byggnader att 
gå fram och möta vattnet, men på det flesta ställen är 
det attraktiva promenadstråk längs kajerna som ef-
tersträvas. Några strategiska platser kan få betydligt 
högre byggnader antingen i befintliga silos som om-
vandlas eller som nya, spännande och höga hus. 

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

Bebyggelse
Bostäder
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I samband med områdets utbyggnad kommer det fin-
nas behov av en grundskola för knappt 300 barn och 
förskolor för lika många. Grundskola kan planeras 
öster om området och ligger utanför detta program. 
Två förskolor som upptar sammanlagt 10 000 kva-
dratmeter tomtyta planeras inom området. Den ena 
ligger i västra delen intill infarten till området. Den 
andra ligger centralt i den östra delen med access från 
Bornholmsgatan.  Båda ligger i bottenvåningarna 
av ett bostadskvarter och har en närmiljö med grö-
nområden/parker. I den västra delen ligger även en 
befintlig vårdcentral, Novakliniken. Byggnaden med 
Nova- kliniken kan bevaras, men i kommande de-
taljplanearbete kan också utrymme ges för en högre 
byggrätt för att kunna utveckla fastigheten ytterliga-
re.

En blandad stad och en levande stadskärna är ett ide-
al för planområdet. Bostäder är prioriterade i hamn-
staden, men vissa lägen mot järnvägen och hamnen 
är alltför påverkade av buller för att fungera för bo-
städer. Byggnader för verksamheter kan då fungera 
bulleravskärmande. Förslaget visar på ca 45 000 kva-
dratmeter kontor/verksamheter och ca 10 000 kva-
dratmeter handelsetableringar. För kontorsverksam-
heterna närmast hamnen förutsätts det att vissa delar 
av byggnaderna blir parkeringshus.

Programmet visar på ett antal möjliga framtida verk-
samheter. Förutom restauranger, caféer och barer, 
som är självklara i en levande stadsdel, kan området 
rymma city-butiker, kontor, fritid/hälsa/välbefinnan-
de, kulturhus/öppen scen, biograf, kluster av kreativa

verksamheter, utbildning, båtunderhåll, fiske och 
kallbadhus. Mindre verksamheter som kan kombi-
neras med bostäder och som ger liv över dygnets alla 
timmar. För att få ett rikt stadsliv behöver verksam-
heterna koncentreras i stråk.

Mindre livsmedelsbutiker ryms i förslaget, men beho-
vet av en större livsmedelsaffär förväntas kunna till-
godoses i utvecklingsområdet öster om planområdet, 
eller genom e-handel.

Med en sluss som ger ett lugnare vattenrum finns 
möjlighet för vattenaktiviteter och bad. Ett kallbad-
hus är placerat vid marinan. 

Skola, kultur och vård Verksamheter



Integrerat i strukturplanen
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De byggnader och värdefulla träd som utvärderats i 
Tyréns kulturmiljöutredning som särskilt kulturhisto-
riskt värdefulla, integreras så långt som möjligt i den 
nya strukturen då de bedöms kunna tillföra en kvali-
tet i stadsmiljön.

Största delen av de befintliga träden på tomten väster 
om stationen bevaras, men ett fåtal i den nordvästra 
delen ersätts av en ny byggrätt för kontor.

Övergivna byggnader och den befintliga terminal-
byggnaden, vars funktion försvinner, kan få nya an-
vändingar och bli nya målpunkter. 

De yttersta silobyggnaderna ska i första hand beva-
ras. Om de måste byggas om eller rivas kan de ersät-
tas med en signaturbyggnad med liknande volym och 
höjd.

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

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

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

Kulturmiljö
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Utblickarna landar i olika mötesplatser med olika karaktärer. Utsnitt , se nästa sida.
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Mindre mötesplatser skapas, som kopplar och leder 
genom området. En gent gång- och cykelstråk inom 
området förstärks av ett pärlband av platser från cen-
trum mot rekreation och fritidsaktiviteter i Sandsko-
gen. På vägen ligger en större stadsdelspark i den cen-
trala delen av det östra området. 

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

För att kopplingen mellan stad och hav ska förstärkas 
gestaltas området så att naturliga, spännande sikt-
linjer ger denna  kontakt. Siktlinjerna följer viktiga 
stråk exempelvis från centrum mot inre hamnrum-
met, från S:t Knuts torg mot hamnen, från förläng-
ningen av Hamngatan mot marinan och från den öst-
ra gång- och cykelöverfartens entrétorg mot hamnen.

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

Mötesplatser och siktlinjer



Vy mot Kanalparken.

Båtmansparken på vintern.

Solparken på sommaren.
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Illustrationer
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Grönstrukturkarta.
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Området innehåller en variation av olika publika 
platser. Dessa rum har olika skalor och karaktär 
och sammanlänkas med hjälp av tydliga stråk och en 
grön gatustruktur med trädplanteringar.

De gröna och blåa rummen karaktäriseras av lek, 
motion och rekreation och ska finnas i närheten av 
bostäder och verksamheter. De ska även finnas i an-
slutning  till viktiga kopplingar såsom Hamngatan

och St. Knuts torg, då Hamnstaden ska vara tillgäng-
lig. 

Grönstruktur, allmäna platser och 
parker



Temalek och mötesplatser (Varvsparken, Malmö) Öppna gräsytor för lek och grillning. (Lunds stadspark)

En mötesplats för odling. (Enskifteshagen, Malmö)

Kanalen skiftar karaktär genom parken och besökaren kan komma 
nära vattnet.  Broar och spänger går över vattnet. 
(Lunds stadspark)
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Stadsdelsparken, Kanalparken, är områdets största 
park med smånga olika funktioner. Stadsdelsparken 
är en viktig målpunkt som är tillgänglig för alla och 
här möts invånare från hela Ystad.

Kanalparken
Yta: ca 7500 kvm
Karaktär/funktion: Det är ett viktigt grönt rum med 
hög biodiversitet. Kanalen är central i parken och blir 
dess signum och här läggs extra stor vikt vid dess ge-
staltning och variation. Här finns en stor specialut-
formad tema-lek som fungerar som en viktig mötes-
plats och en tillgång för den intilliggande förskolan. 
Många olika typer av mötesplatser såsom grillplatser, 
odling, spel/lekar och stora gräsytor för aktiviteter. 

Stadsdelspark



Soldäck och bryggor.Öppna gräsytor och utblickar 
mot havet. 

Solparken och Båtmansparken ska ha skyddade delar och möjlighet 
för lek även under kallare säsonger. 

Sittplatser i skugga under 
trädkronorna.  

Hamntorget har trädplanteringar som 
möter bryggor och hav. Grönskande men öppen karaktär. 

Torget blir ett tydligt rum och en 
yta för evenemang. 

Ytor för aktivitet och rörelseHårt möter grönt. Skir grönska 
med en vild karaktär. 

Siloparken har ytor som har samband med silons nya användning, för 
fritid eller kultur.
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Solparken och Båtmansparken
Yta: ca 4000 kvm vardera
Karaktär/funktion: Solparken har en tydlig relation 
till vattnet och kanalen. Här finns områdets huvud-
sakliga badplats där det går att kasta frisbee, grilla 
och solbada. Parken fungerar också som en tydlig 
markör för områdets början i förhållande till passa-
gen över järnvägen och skapar en utblick mot havet.
Båtmansparken är en rekreativ park som länkar sam-
man havet och småbåtshamnen med Hamntorget. 
Parken har en marin karaktär och förstärker utblick-
arna mot båtar och bad.

Hamntorget
Yta: ca 2500 kvm+torget 1000 kvm
Karaktär/funktion: Hamntorget är en ljus och öp-
pen park med stadsmässig karaktär. Här går det att 
äta lunch, vänta på tåget och titta på en konsert på 
Hamntorget. Parken ligger intill Hamntorget och 
ytorna stödjer varandras funktioner. Parken har en 
grönskande stadsmässighet med många träd och kny-
ter samman stationen med Hamngatan, där Hamn-
torget blir platsens mittpunkt.

Siloparken
Yta: ca 4000 kvm
Karaktär/funktion: Sockersilo är dess landmärke och 
parken har en färgsprakande och lekfull utformning. 
Flera av ytorna fungerar också som tillfälliga dag-
vattenmagasin. Siloparken är en flexibel park med 
möjlighet till pingisbord och ute-gym eller scener och 
mingelytor. Utformningen kopplas till innehållet i si-
lobyggnaden.
Här kan invånarna vara med och påverka genom 
bland annat odling, laglig graffitivägg, marknader 
och loppis.

Parkerna har tydliga indentiteter och funktioner som 
kompletterar varandra. Detta är områdets gröna rum 
som länkas samman av gång- och cykelstråk.

Övriga parker



Ombonade sittplatser. Breddade ståk med utsikt mot vattnet. Gaturum som breddas och relaterar till 
fasader. 

Synliggjort dagvatten. Möjligheter för lek och vila.Semi-privata rum i anslutning till 
bostäderna. 

Tydliga gröna gång/cykel-
stråk längs med gatorna. 

Gata på de gåendes villkor med många 
mötesplatser och aktiva fasader. 

Gång- och cykelstråk som tar vara 
på de kustnära kvaliteterna och 
bidrar till aktiva kajkanter. 
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Mötesplatserna är en utvidgning av gaturummet och 
med möjlighet att sitta i solen och dricka kaffe, tit-
ta på folk eller blicka ut mot havet. Här finns publi-
ka pauser som återkommer genom området och har 
en liknande utformning men med element som är 
orienterade och identitetsskapande; uteserveringar, 
sittplatser, vattenelement, integration av kajkant och 
tillgång till vattnet är återkommande. Platserna är 
genomsiktliga och gröna med mindre träd- och pe-
rennplanteringar och där dagvattnet blir en tillgång 
i stadsmiljön. Platserna har en stadsmässig koppling 
till öppna och aktiva fasader med verksamheter i bot-
tenplan.

Fick-parker är skyddade platser med bra mikroklimat 
i en liten skala som integreras i kvartersstrukturen. 
Det är semi-offentliga platser som en ”stöter på” ge-
nom sin promenad genom området, men inga mål-
punkter i sig.  

Gaturummen fyller en viktig funktion i området och 
fungerar som länkar mellan de olika gröna och blå 
rummen. Områdets gator och stråk ska ha en mänsk-
lig skala och gång- och cykeltrafikanter ska vara pri-
oriterade. Gaturummen ska ha en tydlig hierarki och 
ha bearbetade material och många gröna element. 
Trädalléer och planteringar skapar tydliga kopplingar 
mellan de olika gröna/blå rummen.

Mötesplatser

Fick-parker/Mini-platser

Gröna stråk
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Dagvattenhanteringskarta.

Fördröjning dagvatten

Stråk, fördröjning/ledning av dagvatten

Dagvatten, tillförsel
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Dagvattnet från övriga staden leds idag igenom om-
rådet ner till recipienten havet. Även i fortsättningen 
och vid stigande havsnivåer behöver stadens dag-
vatten tillförsäkras en fri passage genom Hamnstaden 
till recipienten.

Dagvatten ska omhändertas lokalt i området; parker 
föreslås fånga upp dagvattnet och fungera likt över-
svämningsytor där dagvattnet fördröjs. Vattnet bör 
sedan ledas vidare genom mindre fördröjningsytor 
mot havet. Fördröjningsytorna bör gestaltas på rätt 
sätt så att dagvattnet och grönytor görs synliga och 
blir en tillgång i stadsmiljön samt bidra till ekosys-
temtjänster. Det finns även möjlighet att skapa för-
dröjning av dagvattnet genom att låta det sedimente-
ra och renas under bryggor och kajer innan det släpps 
vidare ut i recipienten havet.

Dagvattenhantering



Cykelparkering

YSTAD STATION

P-hus

P-hus

GC-bro
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Diagram gång- och cykelvägnät.

Lokalnät gång och cykel - gemensamt

Befintlig huvudnät cykel - blandtrafik
Befintligt huvudnät cykel - separat

Rekreativt nät - prioritet gång

Huvudnät gång och cykel - separat

Planområdesgräns
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Planområdet beräknas alstra totalt cirka 22 500 re-
sor. Enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg be-
döms andelen bilresor uppgå till 33 % av det totala 
antalet resor, vilket gör att planområdet alstrar cirka 
5 900 bilresor/dygn. Resterande 16 600 resor förde-
las mellan gång, cykel och kollektivtrafik.  Till denna 
trafik ska läggas trafik till/från befintliga verksam-
heter/bostäder inom området, samt ny verksamhet. 
Denna trafik beräknas uppgå till cirka 700 fordon/
dygn.

Gående och cyklister är de prioriterade trafikslagen 
inom Hamnstaden. Planprogrammets trafikstruk-
tur innebär att gående respektive cyklister ges goda 
förutsättningar att röra sig på sina villkor. Längs det 
större stråket i öst-västlig riktning rör sig gående på 
separata gångbanor medan de i de inre delarna, där 
trafikflödena och hastigheterna är låga, samspelar 
med övriga trafikslag. Gångstråken finns i attraktiva 
lägen både utmed gatorna, längs vattnet och inne i 
bostadsområdena. Stråken har olika karaktär och ut-
formning beroende på läge och funktion och delas in 
i ett lokalnät och ett rekreativt nät.  

För gående är det viktigt med gena och tydliga kopp-
lingar där stadskärnan norr om Sjömansgatan be-
höver kopplas samman med Hamnstaden. För gåen-
de finns i planprogrammet kopplingar i plan mellan 
Hamnstaden och Sjömansgatan/Österleden vid Båt-
mansgatan, Hamngatan, stationen och Fina-korset. 
Dessutom finns en bro för gående och cyklister i höjd 
med Jennygatan. 

Två speciellt viktiga stråk för gående för att koppla 
samman Hamnstaden med övriga staden, är stråket 
Stortorget – Hamngatan – havet/Hamnplan samt 
Sankt Knuts torg – stationsområdet – havet/Hamn-
plan. En tunnel för gående och cyklister mellan sta-
tionen och St. Knuts torg har övervägts men behöver 
bli lång för att vara tillgänglig. 

Möjligheter att bygga en sådan behöver studeras vi-
dare och finns därför inte med i detta planprogram. 
Planprogrammet visar även en idé om en koppling i 
form av en bro för gående mellan Hamnplan och det 
sydöstra området av Hamnstaden och sedan vidare ut 
mot nytt läge för Bornholmsterminalen. 

Trafikalstring

Gångtrafik

Trafik
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Genom planområdet går ett huvudstråk för cykel i 
öst-västlig riktning längs Spanienfarargatan, förbi 
nuvarande Bornholmsterminalen och som sedan för-
grenar sig dels mot Ekenäsgatan och dels mot Born-
holmsgatan. Stråket finns redan idag men stärks i 
planprogrammet till att bli ett cykelstråk med hög 
standard där cyklister är separerade både från fot-
gängare och från motorfordon. Övriga stråk inom 
planområdet utgörs av lokalnät för cykel där ytorna 
är utformade för låga hastigheter och flödena lägre. 
Där sker ett samspel mellan olika trafikslag.

Utöver befintliga kopplingar mellan Hamnstaden och 
stadens övriga nät för cyklister, utvecklas befintlig 
gångbro i höjd med Jennygatan till att även vara till-
gänglig för cyklister. Detta kan till exempel ske ge-
nom hissar.

I planprogrammet ansluter gatunätet för motorfor-
donstrafik inom planområdet till Sjömansgatan/Ös-
terleden i två punkter, vid Båtsmansgatan i väster och 
i Fina-korset i öster. I dessa punkter passeras även 
järnvägen i plan med bommar. Hamngatan avses bli 
en gata där gående och cyklister prioriteras och där-
för finns i förslaget ingen koppling för biltrafik mel-
lan Hamngatan och Sjömansgatan. Ur risksynpunkt 
behöver det dock vara möjligt att köra där vid krissi-
tuationer.

Mellan östra och västra delen av planområdet finns 
en fysisk koppling som ska möjliggöra genomfart för 
nyttotrafik, utryckningsfordon, eventuell buss etc. 
Trafikreglering behöver ske utifrån avsedda behov. 
Kopplingen är nedtonad för motorfordonstrafik så att 
gående och cyklister kan prioriteras. Alternativet som 
innebär att Hamngatan stängs av för biltrafik över 
järnvägen, resulterar i att ytor frigörs som kan tas 
upp av separata svängkörfält både på Sjömansgatan 
och på Hamngatan. Detta i sin tur öppnar upp möj-
ligheterna att göra förbättringar för fotgängare och 
cyklister. Detta resulterar i att tillgängligheten till 
fots och med cykel förbättras både längs Sjömansga-
tan, mellan centrum och Hamnstaden. För att möjlig-
göra en cykelbana med god kvalitet kan det finnas be-
hov av att minska ytorna för biltrafik i anslutning till 
korsningarna med Båtmansgatan och Hamngatan.

Inne i planområdet är framkomligheten för bil gene-
rellt låg med låga körhastigheter. Gående och cyklis-
ter är prioriterade. Tillgängligheten till vissa mål-
punkter såsom parkeringshus och vissa verksamheter 
bör dock vara god. Tillgängligheten med bil till bo-
städerna blir mer begränsad, även om möjligheten att 
köra ändra fram till sin bostad ska finnas för att t.ex 
möta de krav på tillgänglighet som finns för

Lägenheterna och verksamheterna inom Hamnsta-
den uppskattas ha ett parkeringsbehov på totalt cir-
ka 4500 platser för cyklar. Cykelparkeringarna ska 
finnas inom den egna byggnaden eller gården och ha 
hög standard. Inom planområdet finns också behov 
av allmänna cykelparkeringar i anslutning till mål-
punkter som stationen och områden med restaurang-
er och caféer. Cykelparkering tar stora ytor i anspråk 
och behöver därför finnas med tidigt i planeringen. 
Parkeringshus för cyklar kan vara ett sätta att minska 
ytbehovet.

funktionsnedsatta. Ur tillgänglighetsperspektiv är 
området anpassat för angöring, leveranser och nyt-
totrafik men där gående och cyklister är prioriterade.

Parkeringsbehovet för bil och beräknats utifrån ett 
nyckeltal per bostad i strukturplanen, totalt 1400 
lägenheter. Parkeringstalet för lägenheter har satts 
till 0,7 utan bilpool och 0,5 med bilpool. För övriga 
verksamheter och för cykelparkering har behovstalen 
lånats från Malmö och Lunds parkeringsnormer. Par-
keringsbehovet för området som helhet har bedömts 
till 1100-1400 bilplatser. Samutnyttjande skulle kun-
na minska parkeringsbehovet till 900-1100 platser. 
Till det beräknade parkeringsbehovet tillkommer par-
keringsbehov som stationen genererar. Detta behov 
löses idag både på norra och södra sidan av järnvägen 
och här behöver ett helhetsgrepp tas kring behoven. 
Samnyttjande bör kunna ske mellan boende, besöka-
re och verksamheter. 

I planförslaget finns två parkeringshus som totalt 
rymmer cirka 1200 platser. Parkeringshusen ligger 
i den norra delen av planområde i anslutning till in-
fartsgatorna vilket bidrar till att minska biltrafiken 
längre in i området. Parkeringshusen fungerar också 
avskärmande för buller och riskpåverkan från järnvä-
gen. Genom att samla parkeringar i lägen där bostä-
der inte kan byggas, kan antalet bostäder maximeras 
i lägen som tillåter boende. Det finns plats för p-huset 
i öster att byggas ut och i väster kan mer parkering 
skapas i kvarteret väster om Sockersilon. Det västra 
har ett centralt läge och kan därför även nyttjas av 
besökare och anställda i Ystad centrum. I Hamnsta-
den är avsikten att bilparkering inte finns inom res-
pektive kvarter utan löses gemensamt i p-husen. Av-

Cykeltrafik Biltrafik

Parkering cykel

Parkering bil



Cykelparkering

YSTAD STATION

P-hus

P-hus

GC-bro
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Diagram gatunätverk.

Befintlig huvudgata

Möjlig genomfart buss, 
nyttotrafik etc
Lokalgata

Vändplats

Huvudgata

Planområdesgräns
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Inom planområdet behöver tillgängligheten för oli-
ka typer av transporter och nyttotrafik säkerställas. 
Det handlar till exempel om varutransporter, renhåll-
ningsfordon, sophämtning och gatudrift. I Ystad före-
kommer mycket husbilstrafik, vilket också ökar. Även 
deras behov behöver ses över inom Hamnstaden. 

Planområdet ligger i ett mycket kollektivtrafiknä-
ra läge, i direkt anslutning till Ystad station. Såväl 
stadsbusstrafik som regional tåg- och busstrafik finns 
därmed som längst inom ca 600 meter gång-/cykel-
avstånd. Detta ger goda möjligheter för boende och 
verksamma inom planområdet att välja hållbara färd-
medel för att transportera sig såväl inom som utanför 
staden. Läget i anslutning till hamnen innebär ock-
så kopplingar till internationell trafik med färjor till 
Bornholm och Polen.

Planområdet bedöms inte behöva försörjas av stads-
busstrafik eftersom det ligger nära Ystads station, 
men huvudstråket genom området i öst-västlig rikt-
ning, behöver utformas för att möjliggöra en eventu-
ell framtida linje.

I dagsläget vänder stationen sig mot staden. För att 
göra det mer attraktivt att välja kollektiva färdmedel 
för boende och verksamma inom planområdet behö-
ver stationsområdets södra sida finnas med som en 
viktig del i projektet Hamnstaden. Möjligheterna att 
ansluta till stationen till fots eller cykel måste vara 
goda, från alla håll. 

ståndet till parkeringshus från bostad blir lika det av-
stånd som finns till tåg och buss, maximalt cirka 400 
meter. I direkt anslutning till bostäderna och verk-
samheterna behöver det dock finnas parkeringsplat-
ser för funktionsnedsatta och angöringsplatser för att 
lämna av passagerare och varor.

Övriga transporter och fordon

Kollektivtrafik



BOVERKET ZON A

BOVERKET ZON A

TRAFIKBULLERNIVÅ LEQ 60 dBATRAFIKBULLERNIVÅ LEQ 60 dBA

BOVERKET ZON B

BOVERKET ZON B

HAMNENS MILJÖVILLKOR

HAMNENS 
MILJÖVILLKOR

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

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

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

bostäder planeras i området norr respektive väster om 
markeringen. Norr om markeringen för hamnens mil-
jövillkor uppfylls idag bullervillkor utomhus enligt nu 
gällande verksamhetstillstånd.

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

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

Byggnaderna är därför planerade för kontor och 
verksamheter och utgör skydd mot bakomliggande 
bostäder. Bulleråtgärder behövs dock för bostäderna 
längst ut på den västra piren, men i första hand bör 
bullret åtgärdas vid källan.

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

Buller
Trafikbuller

Hamnverksamhet



Överhöjning mark

Förstärkning av kaj/vall

Överhöjning mark, utanför planområde

Översiktlig inträngning, havsnivå  +3 m

Gräns för klimatskydd

sluss

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

- Ett förslag med barriär och slussportar rekommen-
deras kombineras med ett alternativ utan markhöjning 
för att hålla nere den totala kostnaden. 
- Alternativ med låga skyddsvallar och en höjning till 
nivå +3,0 meter över medelvattennivån, blir att göra 
både och, vilket borde vara mindre ekonomiskt fördel-
aktigt, antingen skyddsvallar eller markhöjning utföras 
var för sig, inte både och.

för vattenaktiviteter av olika slag. Kostnaden för 
slussar är relativt hög och bör då kombineras med 
ett alternativ där markhöjning minimeras.
Utredningen rekommenderar generellt en lösning 
med motfyllnad på utsidan av de befintliga kajer-
na. Det skulle ge en lägre investeringskostnad än 
att bygga nya kajer och det möjliggör en högre ex-
ploateringsgrad för ytorna innanför.

Klimatskydd
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Sektion 2A 
Klimatskydd i form av en förhöjd kajkant + 3,5 meter.  Marknivå och färdigt golv 

lika befintlig nivå.

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

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

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

Färdigt golv blir lägst + 3,5 meter.
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Etapp 3 - 2030

Etapp 1 - 2025 Etapp 2 - 2028

Etapp 4 - 2035
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Området kommer att planeras som flera detaljpla-
ner, med start i den nordvästra delen 2022 samtidigt 
som hamnverksamheten i den östra delen finns kvar. 
Kommunen har tomträttsavtal med Lantmännen som 
upphör 31 januari 2020, så från och med 1 januari 
2021 tillträder kommunen anläggningen.
Den nya stadsdelen planeras sedan att successivt 
växa österut när hamnverksamheten flyttar ut, 2025, 
2028, 2030, 2035 och framåt. 

Ubyggnadsstrategin baseras på bullret från hamnen, 
se bullerkartor på nästa sida för pågående hamnverk-
samhet. 

I Riktlinjer för bostadsförsörjning för Ystads kom-
mun 2018-2022 med utblick mot 2030, antagna au-
gusti 2018, beskrivs det att Ystads tillväxtmål är 1 % 
årlig befolkningsökning. Nuvarande och prognostise-
rad ökning av invånare visar på ett behov av 150-200 
nya bostäder årligen i Ystads kommun. Merparten av 
dessa beräknas planeras för och byggas i centralor-
ten. Stadsutvecklingsprojektet Hamnstaden möjliggör 
stor bostadsvolym på redan ianspråktagen mark och 
ett stadsnära, havsnära, stationsnära och stadsmäs-
sigt tillskott till Ystad och sydöstra Skåne där det är 
lätt att leva klimatsmart.

Planprogram Hamnstaden visar på en möjlighet att 
successivt planera för och bygga 1500 bostäder i cen-
trala Ystad. Periodvis kan merparten av Ystads årliga 
tillskott av bostäder antas byggas just i Hamnstaden. 
Byggtakten är emellertid beroende av marknads-
mässiga faktorer. Om hälften av det totala bostads-
byggandet byggs i hamnstaden, bedöms marknaden 
kunna ta emot ca 40 bostadsrätter och 40 hyresrät-
ter årligen. Det innebär att Hamnstaden skulle kunna 
byggas ut under en period av 15-20 år.

Den kostnads- och marknadsanalys som tagits fram 
parallellt med planprogrammet skiljer på bostadsbe-
hov och marknadsdjup. Bostadsbehovet är det behov 
av bostäder som befolkningsförändringarna ger upp-
hov till. Marknadsdjupet är det antal nyproducerade

bostäder som marknaden har råd att efterfråga. Bo-
stadsbehovet är avsevärt större än marknadsdjupet.

Utbyggnadsstrategi



Prinncipkartan visar dygnmässiga bullernivåer från den pågående hamnverksamheten. Denna karta visar bullernivåerna när hamnverksamheten har flyttat ut.
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Kartorna visar ekvivalenta ljudnivåer 2 meter ovan 
mark samt frifältsvärden vid fasad för dels den på-
gående hamnverksamheten och dels situationen när 
hamnverksamheten flyttat ut. I nulägesbilden beräk-
nas 4 100 anlöp/år och framtida bild visar fartyg i 
samtliga lägen, tre anlöp, tre lossningar och tre last-
ningar under samma timme.
Efter flytten är det bara den södra utbyggnaden av 
den östra piren som påverkas. Planprogrammet före-
slår kontor med långsidorna mot hamnverksamheten 
i detta läget och det skyddar bostäderna norr om.
Möjligheterna att bygga bostäder avgörs av flera fak-
torer såsom riktvärden för trafikbuller, riktvärden 
för externt industribuller, hamnens miljötillstånd och 
hur många anlöp som hamnen dimensioneras från. 
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Spridningsberäkningar som gjorts för luftförorening-
ar visar att miljökvalitetsnormer (MKN) för luft kla-
ras inom hela planprogramsområdet.

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

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

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

God bebyggd miljö
Förslaget bedöms i viss utsträckning motverka målet 
till följd av ökad trafikering på anslutande gator. 
Förslaget har en positiv påverkan på kulturmiljö och 
stadsbild.

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

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

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

Utbyggnadsalternativet bedöms inte påverka 
grundvattnet.

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

Ystads kommun deltar under 2018-2019 i projektet 
Nordic Attractive Towns, finansierat av Nordiska mi-
nisterrådet. Projektet är ett samverkansprojekt mellan 
mindre städer och orter i de nordiska länderna och 
syftar till att undersöka behovet av och förutsättning-
arna för en gemensam nordisk strategi för hur mindre 
städer kan bli mer attraktiva, hållbara och konkur-
renskraftiga. Projektet utgår från FNs globala hållbar-
hetsmål och i samarbetet  har Ystad särskilt fokuserat 
på mål 11, hållbara städer. För Ystad är behovet av 
klimatanpassning, både till följd av stigande havsnivå-
er och ökad frekvens av extremväder, en realitet som 
måste beaktas i utvecklingen av hamnstaden. 

Projektet har gett Ystad möjlighet att undersöka hur 
CityLab kan användas som stöd i planeringsprocesser.

Miljömål
Miljökvalitetsnormer

Lokala miljömål

Globala mål

Nationella miljökvalitetsmål

Luft

Vatten



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

Vindriktning sydväst

Vindros Ystad

Vindriktning väster
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Sweco har genomfört en vindanalys för att se vilka 
olika rörelsetendenser vinden får runt strukturen. 
De analyserade vindriktningarna har baserats på en 
vindros som visar de vindriktningar och hastigheter 
som oftast förkommer runt Ystad. Fokus har lagt på 
vindriktningarna sydväst samt väster då dessa är de 
mest förekommande och extrema vindriktningarna. 
De övriga har undersökts, men då dessa inte uppvisa-
de något över det vanliga finns de att läsa om i bila-
gan PM Vindanalys. 

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

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

I vindriktningen rakt från väster syns det tydligt att 
en vindtunnel bildas över järnvägsspåren. I övrigt 
syns det inga tecken på en vindökning inne på går-
darna i kvarteren i denna analys.

Vindstudie



Juni månad kl 15.00 September månad kl 15.00
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Sweco har även genomfört solstudier för planförsla-
get. Studierna visar att på sommaren, när man vistats 
mycket ute, blir gårdar och vistelseytor längs kajer 
och torg solbelysta och ljusa. Vid tiden för höst-och 
vårsolståndet skuggas mindre delar av gårdarna un-
der eftermiddagarna.

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

Solstudie
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Planprogramsområdet berör en rad olika riksintres-
sen, såsom riksintresse för kommuni- kation, kultur-
miljövården, yrkesfisket och kustzonen. Miljöaspek-
ter som berörs är främst stads- och landskapsbild, 
luftkvalitet, buller, natur- och kulturmiljö, dagvatten 
markför- oreningar och riskaspekter.
I konsekvensbedömningen anges konsekvenser i en 
skala från ingen/obetydlig konse- kvens, små konse-
kvenser, måttliga konsekvenser till stora konsekven-
ser utifrån relationen mellan de befintliga värdena 
och omfattningen av den förväntade påverkan (effek-
ten).
Sammantaget bedöms såväl nollalternativet som ut-
byggnadsalternativet kunna innebära både positiva 
och negativa effekter och konsekvenser. För aspek-
terna luftkvalitet, buller och dagvatten beräknas och 
bedöms utbyggnadsalternativet innebära marginel-
la eller obe- tydliga effekter och konsekvenser. Be-
träffande dagvattenhantering förutsätts att åtgärder 
vidtas för att kunna ta om hand och fördröja vatten 
vid kraftiga skyfall och höga havsnivåer. Ur natur-
miljösynpunkt bedöms utbyggnaden innebära mått-
liga negativa konsekven- ser till följd av att några 
mindre naturmarksytor/naturvärden tas i anspråk 
för exploate- ringen. Ur stads- och landskapsbild-
ssynpunkt bedöms utbyggnaden kunna innebära 
såväl positiva som negativa effekter, men samman-
taget bedöms konsekvenserna bli måttligt negativa 
med tanke på att höga värden som har betydelse för 
stads- och landskapsbilden påverkas. Ur risksynpunkt 
har utbyggnaden bedömts kunna innebära måttliga 
negativa konsekvenser avseende akuta olycksrisker, 
såvida inga riskreducerande åtgärder vidtas. Ur kul-
turmiljösynpunkt bedöms den föreslagna utbyggna-
den innebära stora negativa effekter på riksintresset 
för kulturmiljövård, men dock något mindre negativa 
konsekvenser än i nollalternativet.

Utbyggnadsalternativet, enligt framtagen struktur-
plan, innebär bland annat att flera av de byggnader 
som står som uttryck för riksintresse för kulturmil-
jövård rivs. Beträffande markföroreningar bedöms 
utbyggnadsalternativet innebära måttligt positiva 
konsekvenser till följd av att förorenade massor av-
lägsnas, tas om hand eller används på lämpligt sätt, 
vilket minskar exponerings- och spridningsrisken 
för föroreningarna. Planförslaget bedöms inte ha nå-
gon påverkan på möjligheterna att uppnå fastställda 
miljökva- litetsnormer för luft och vatten, men vad 
gäller de nationella miljökvalitetsmålen bedöms ut-
byggnaden kunna ha viss motverkan beträffande god 
bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv.

Flera av de negativa konsekvenser som uppkommer 
kan troligen undvikas och minimeras genom att en 
framtida utbyggnad anpassas mer utifrån de värden 
och förutsättningar som finns på platsen. Frågor om 
luftkvalitet, trafikutveckling och bullerstörningar, 
skyddsåt- gärder mot höjda havsnivåer och klimatför-
ändringar (exempelvis dagvattenhantering) samt på-
verkan ur kulturmiljösynpunkt och den estetiska ut-
formningen av tillkommande byggnader bedöms vara 
väsentliga att följa upp inom ramen för kommunens 
plan-, tillsyns- och bygglovsarbete.

Sammanfattning MKB (Tyréns)
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Nuläge
Planprogrammet redovisar förutsättningar för att 
skapa ett nära tillgängligt utbud av bostäder, arbets-
platser, service, kultur och rekreation. De planerade 
allmänna ytorna har en mångfald och tillgången till

CITY-LAB

Hållbarhetsutvärdering

Rumsliga och integrerade stadskvaliteter

CityLab är en modell för hållbar stadsutveckling som 
tagits fram under ledning av Swedish Green Building 
Counsil, SGBC, i brett samarbete och baserad på 
erfarenheter från olika stadsutvecklingsprojekt. Ci-
tyLab omfattar bland annat en guide som tydliggör 
fem fokusområden och kriterier som tillsammans 
syftar till att ge en heltäckande bild av vilka frågor 
som måste beaktas för att en ny stadsdel ska utveck-
las hållbart ur miljömässigt, socialt och ekonomiskt 
perspektiv.

För Ystads fortsatta stadsutveckling har planpro-
grammet analyserats ur hållbarhetssynpunkt. För att 
säkerställa att utvecklingen av staden sker på ett håll-
bart sätt ur miljömässigt och socialt perspektiv har 
planprogrammet under arbetets gång (oktober 2018) 
stämts av gentemot CityLab Action Guide. Planpro-
grammet har analyserats utifrån relevanta fokusom-
råden i guiden. Synpunkter och insikter har hanterats 
i revideringen av planprogrammet. I de fall frågorna 
hör till senare skeden av planeringsprocessen har de 
identifierats och noterats, och framgår av följande ut-
maningar och rekommendationer för fortsatt arbete 
inom stadsutvecklingsprojektet och/eller för hela sta-
den.

Fokusområden

Nuläge
Planprogrammet har gjort en tydlig prioritering när 
det gäller färdsätten gång, cykel och bil. 

Utmaningar
- Säkerställande av säkra färdvägar till, från och 
inom området innan och under byggskedet.
- Långt avstånd till skola kan motarbeta det kollek-
tivtrafiknära läget. 

Rekommendationer
- Använd Mobility management som verktyg för att 
öka användandet av hållbara färdsätt och för att på-
verka resenärers beteende och attityder. 
- Gestalta gator som skapar känslan av en bilfri 
stadsdel även inom de delar av planområdet där bilar 
är tillåtna. 
- Ordna säkra och trygga skolvägar då området om-
ges av hårt trafikerade vägar.

Infrastruktur för tillgänglighet och närhet

Nuläge
Planprogrammet beaktar luft-, ljus- och ljudmiljöer 
på ett övergripande sätt i såväl planhandlingen som i 
miljökonsekvens-beskrivningen.

Utmaningar
- Buller från hamnverksamheten gör att bostäder inte 
kan planeras inom hela området. 

Rekommendationer
- Balansera möjligheten att bygga bostäder mot ham-
nens långsiktiga utveckling och realismen i progno-
serna för trafikutvecklingen.

Anpassad luft-, ljus- och ljudmiljö

havet förstärks. Stadsdelens funktioner och boende-
former kompletterar kommunens och delregionens 
utbud av detsamma. Behovet av skolor behöver sär-
skilt beaktas. Planprogrammet beskriver på ett bra 
sätt hur den befintliga miljöns kulturvärden tas till-
vara. En enkel sociotopkartering ligger till grund för 
kunskapen om hur medborgarna idag använder de 
tillgängliga delarna av platsen.

Utmaningar
- Framtida behov av och marknad för service och 
funktioner i stadsdelen och staden som helhet.
- En successiv utbyggnad som samtidigt möjliggör att 
de specifika värdena som finns på platsen säkerställs 
under hela utbyggnaden.
- Säkerställande av samverkan med mindre, lokala 
aktörer.
- Sociala klausuler för att stödja social inkludering 
och andra typer av kravställande i samband med 
markanvisning anses vara komplicerat.

Rekommendationer
- Använd kultur som en möjlig motor och ett verktyg 
för att skapa attraktivitet i området före, under och 
efter stadsdelens utbyggnad.
- Ta ställning till bärande gestaltningsaspekter och 
värden i den moderna kontra den medeltida staden i 
detaljplaner och i gestaltnings- eller kvalitetsprogram.
- Utred behovet av en ny skola i den sydöstra delen av 
Ystad för att tillgodose det ökade elevantalet i fram-
tiden, alternativt hur trygga skolvägar till befintliga 
skolor kan ordnas.
- Beskriv sociala konsekvenser för att komplettera 
planprogrammets rumsliga perspektiv, och ge en 
plattform för en inkluderande och tillgänglig stads-
del.
- Beakta möjligheterna att ställa sociala krav i mark-
anvisningar.
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Nuläge
En Naturvärdesinventering har utförts i miljökonse-
kvensbeskrivningen för planprogrammet. Då planom-
rådet utgörs av till största delen hårdgjorda ytor är 
andelen ytor med höga naturvärden begränsad. Det 
finns potential att utveckla nya naturvärden. Om-
rådet omfattar en rad ekosystemtjänster som nämns 
kortfattat. Framtida ekosystemtjänster har beak-
tats genom att det är planerat för mångfunktionella 
friytor inom planområdet. Klimatanpassning krävs 
för att skydda dels planområdet och dels den medelti-
da stadskärnan mot stigande havsnivåer på lång sikt. 
Behovet av klimatanpassning adresseras i planpro-
grammet genom två olika alternativ.

Utmaningar
- En sammanhållen bild saknas av hur olika effekter 
av klimatförändringen (skyfall, värmeböljor etc.) på-
verkar staden som helhet och planområdet specifikt.
- Det saknas en risk- och sårbarhetsanalys för områ-
det, och de föreslagna klimatanpassningsåtgärdernas 
relevans och genomförbarhet är oklar. Åtgärdernas 
ytbehov är inte heller klargjort.
- Ett uppdaterat underlag för grönstrukturen i Ystad 
saknas. De avväganden som behöver göras för pla-
neringen av stadsdelen vad gäller underlättas om det 
finns ett rekreations- och grönstrukturprogram för 
staden.
- Kunskap om framtida möjliga ekosystemtjänster 
inom området och hur grönytefaktor kan användas 
som ett verktyg för att säkerställa dessa saknas idag.

Rekommendationer
- Ta fram en kommunövergripande klimatanpass-
ningsplan som innefattar samtliga aspekter av kli-
matförändringen för att få en bättre förståelse för hur 

Mångfunktionella grönytor och klimatanpassning effekterna av ett förändrat klimat påverkar kommu-
nen generellt och staden specifikt.
- Klargör planområdets koppling till omgivande grön-
struktur och vilka gröna kvalitéer som saknas i sta-
den och hur planområdet kan bidra med dessa genom 
ett rekreations- och grönstrukturprogram.
- Hitta lämpliga verktyg för att säkerställa kvalitati-
va grönytor såväl inom allmän platsmark som inom 
kvartersmark. Grönytefaktor och krav i markanvis-
ningar kan vara sådana verktyg.

Rekommendationer
- Fokusområdena materialflöden, produkter, vatten 
och energi syftar till att upprätthålla en låg och ef-
fektiv resursanvändning, cirkulära flöden och en gift-
fri miljö. En plan för att hantera dessa områden i ge-
nomförandet bör upprättas.

Resurser i kretslopp

Sammanfattning

Genom att stämma av planprogrammet mot CityLab 
Action Guide har det framgått att det i det fortsatta 
arbetet krävs insatser så att staden Ystad kan utveck-
las på ett hållbart sätt, oberoende av och tillsammans 
med hamnstaden. Citylab Action Guide är ett av flera 
verktyg som kan användas i processen för att visa på 
prioriteringar, och visa vad som är relevant att arbe-
ta med i ett större stadsutvecklingsprojekt för att nå 
hållbarhet på lång sikt.
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Planprogrammet är avgränsat till att omfatta ett om-
råde som begränsas av Båtsmansgatan i öster, järn-
vägsspåren i norr, Bornholmsgatan i öster och Norra 
Revhusvägen i söder, se bild på föregående sida. 

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

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

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

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

Ystad har ett unikt läge vid havet, staden ligger med 
hela sin sydsida mot havet. Trots att staden ligger 
precis vid havet är kusten närmast stadskärnan inte 
särskilt tillgänglig eftersom stadens hamn ligger där. 
Den centrumnära upplevelsen av havet finns vid 
Ystads marina som skattas högt av stadens invånare. 
En bit sydöst om stadskärnan samt sydväst om stads-
kärnan finns goda möjligheter att röra sig längs kus-
ten. Däremot finns det idag inte något bra stråk som 

kopplar samman dessa delar. I den fördjupade över-
siktsplanen finns det därför ett förslag till en ny 
koppling för gång- och cykelnätet inom planprogram-
sområdet.

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

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

I arbetet deltog kommunala tjänstepersoner från oli-
ka förvaltningar, representanter från Ystad Hamn 
och logistik samt arkitekter från Sweco och Tyréns.

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

- Befintliga kärnvärden i området är Vatten, Bad, Bå-
tar och marina, Närhet till stationen och Närhet till 
stadskärnan
- Värden att addera till staden och platsen är Småska-
ligt, Varierat, Skyddat och Stadsmässigt.
- Funktioner som saknas och behöver läggas till är 
Människor (bostäder, verksamheter, servis och buti-
ker) – liv, Attraktiva målpunkter och Gena gc-väg-
ar - koppling mot staden i fler punkter och en tydlig 
koppling mot Sandskogen för fritid och rekreation.

Planområdet
Planområdets läge och avgränsning

Tidigare ställningstagande
Översiktsplan

Workshop

Detaljplan

Program och inventeringar
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nor. Miljöerna är storskaliga, speciellt i den östra de-
len av planområdet där alla trafik till och från färjor-
na kör. Planområdet kopplar till centrum via Hamn-
gatan och via Sankt Knuts torg norr om stationen, 
men kopplingarna är otydliga för gående.

Inom planområdet går i öst-västlig riktning ett av 
Ystads huvudcykelstråk längs Spanienfarargatan, vi-
dare förbi Bornholmsterminalen och längs Ekenäsga-
tan och Bornholmsgatan. Standarden varierar längs 
stråket där vissa delar är separerade från biltrafik och 
andra går i blandtrafik. I öster kopplar stråket bland 
annat till idrottsplatsen och stränderna i Sandskogen. 
Norr om planområdet går ett viktigt öst-västligt 
stråk längs Sjömansgatan och Österleden med Ystad 
station som största målpunkt. På sträckan mellan sta-
tionen och Malmövägen i nordväst finns inga separe-
rade cykelvägar utan cykling sker i blandtrafik. Längs 
Österleden finns separerade cykelvägar. Flödet längs 
detta stråk är cirka 400 cyklister per dygn. Större 
cykelstråk i nord-sydlig riktning som kopplingar be-
höver finnas till är Malmövägen, Jennygatan, Frid-
hemsgatan och Dragongatan. Behov finns även av att 
koppla till centrum.

Befintliga kopplingar för cyklister mellan planområ-
det och Sjömansgatan/Österleden norr om järnvägen 
finns idag vid Båtsmansgatan, Hamngatan och Fi-
na-korset. För gående finns passagemöjligheter i plan 
vid Båtsmansgatan, Hamngatan och vid stationen 
samt vid Fina-korset i öster. En planskild gångbro 
över bangårdsområdet som nås via trappor finns ock-
så i höjd med Jennygatan. Längre västerut, öster om 
Gjuterigatan, finns möjlighet för gående och cyklister 
att passera järnvägen planskilt för vidare färd mot 
västra och nordvästra delarna av Ystad.

Planområdet är idag ett splittrat stadsrum, där det 
är svårt att röra sig fritt. I norr utgör järnvägen och 
Sjömansgatan/Österleden en barriär mot resten av 
staden och inom området finns flera inhägnade ytor. 
Gående som idag rör sig inom området gör det i en 
bilorienterad miljö. Längs vissa gator finns gångba-

Inom planområdets västra del finns idag några lokal-
gator som främst används för att komma till och från 
verksamheter inom området, bl.a. Bornholmstermi-
nalen. Gatorna inom planområdets östra del används 
främst av de stora mänger trafik som ska till och från 
båtarna i hamnen.

Norr om planområdet passerar Österleden/Sjömans-
gatan som är ett av tre övergripande öst-västliga 
stråk för biltrafik i Ystad. Lokalgatorna inom plan-
områdets västra del kopplar till Sjömansgatan i två 
punkter, vid Båtmansgatan och vid Hamngatan. 
Planområdets östra del är i dag kopplad till Öster-
leden genom Södra Dragongatan och det så kallade 
”Fina-korset”. 

Stråket Österleden/Sjömansgatan har mellan cirka 
6100 och 8600 fordon/dygn. Stråket hanterar huvud-
sakligen lokal trafik och infartstrafik med målpunk-
ter inne i staden men även genomfartstrafik förekom-
mer och en del trafik som ska till och från hamnen.
I väster övergår Sjömansgatan i Malmövägen som 
ansluter till E65 i nordväst. I öster ansluter Österle-
den till Södra Dragongatan söderut mot hamnen och 
Dragongatan norrut mot väg 13, 19 och E65 via Dag 
Hammarskjölds väg. Dragongatan och Dag Hammar-
skjölds väg hanterar såväl infartstrafik som genom-
fartstrafik, bl.a. hamntrafiken, i Ystad.

Ytterligare nord-sydliga stråk som ansluter till Ös-
terleden/Sjömansgatan är Hamngatan-Garvare-
gränd-Klostergatan genom Gamla staden som har 
begränsad framkomlighet för biltrafik, Jennyga-
tan-Surbrunnsvägen genom Surbrunnsområdet och 
Fridhemsgatan som samtliga ansluter till Kristian-
stadvägen.

Öster om planområdet ligger Ystad hamn, som ge-
nererar stora mängder trafik. År 2017 anlöpte 3570 
fartyg hamnen med totalt 569 836 personbilar och 
252 832 lastbilar. Omräknat till genomsnittlig års-
dygnstrafik år 2017 uppgår antalet personbilar till ca 
1560 fordon/dygn och antalet lastbilar till cirka 700 
fordon/dygn. Trafikflödena till och från hamnen vän-
tas öka i framtiden när färjornas kapacitet blir större 
och antalet anlöp blir fler. Trafik som kör på och av 
båtarna kör via Södra Dragongatan och Finakorset. 
Där fördelar trafiken sig både västerut, österut och 
norrut. Även andra verksamheter i hamnområdet 
alstrar trafik. Störst trafikström går norrut via Dra-
gongatan/E65. E65 är utpekad led för farligt gods.

Framför allt under sommartid finns ett framkomlig-
hetsproblem genom staden och ner mot hamnen då 
den övriga sommartrafiken är stor samtidigt som fär-
jorna anlöper. Det är framför allt Dragongatan /E65 
som är den stora utmaningen. Idag går det cirka 11 
000 fordon/dygn på Dragongatan. År 2040 beräk-
nas trafiken öka till cirka 18 000 fordon/dygn. Fram-
komlighetsproblem finns även sommartid på sträckan 
väg 9 – Österleden – Sjömansgatan när stora mäng-
der sommartrafik blandas med hamntrafik och även 
långsamtgående godsfordon till Lantmännens anlägg-
ning.

Gång- och cykeltrafik

Motorfordonstrafik
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Vid Ystad station finns flera stora cykelparkeringar. 
Alla ligger på norra sidan av järnvägen. Totalt finns 
idag cirka 800 parkeringsplatser för cyklar. Den to-
tala beläggningsgraden ligger på runt 60 % (septem-
ber 2018) men variationerna är stora inom området 
där vissa är överbelagda och andra lite längre bort 
är nästan tomma. De enda väderskyddade cykelstäl-
len som finns ligger längst bort från stationen och har 
mycket låg beläggning.

Vid Hamnplan finns idag stora ytor avsedda för par-
kering för bilar. Dessa använda bland annat av re-
senärer till Bornholm. Inom planområdet finns par-
kering också längs Hamngatan och Båtmansgatan. 
Längs Båtmansgatan finns parkering även för bussar 
och husbilar. Större parkeringar i nära anslutning till 
planområdet är på Sankt Knuts torg vid stationen 
samt långtidsparkeringen vid Österleden i höjd med 
Jennygatan.

Järnvägsstationen i Ystad är belägen i planområdets 
norra del. Från stationen går tåg både österut mot 
Simrishamn och västerut mot Malmö. Mot Malmö 
går tåg med halvtimmestrafik och mot Simrishamn 
med timmestrafik.

Samtliga stadsbussar och regionbussar som trafikerar 
tätorten Ystad, trafikerar Ystad station. Totalt rör det 
sig om fem stadsbusslinjer och åtta regionbusslinjer 
som tillsammans står för knappt 500 bussturer under 
ett vardagsdygn. Ett nytt linjenät för stadsbussarna 
planeras men även i detta nät kommer samtliga stads-
busslinjer ha Ystad station som utgångspunkt.

Parkering cykel och bil

Kollektivtrafik



Källa: Staden Ystad 2030 fördjupning av översiktsplanen för Ystad Kommun.
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Planområdet är beläget intill rekreativa stråk som 
marinan och Teaterparken. Norra Promenaden ligger 
på behagligt gångavstånd. Öster om området breder 
Ystad Sandskog ut sig med en mångfald av rekrea-
tions- möjligheter med badstränder, promenadstråk 
och tennisbanor. 

Grönstruktur
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Figur 4-9 Byggnader som riskerar att översvämmas vid ett 100-årshögvatten år 2100 i Ystad 

hamn och marina. 

I Figur 4-10 och Figur 4-11 visas byggnader som riskerar att översvämmas i västra 
respektive östra delen av Ystad sandskog. I figurerna visas både 100-års högvatten idag 
och 100-årshögvatten år 2100 eftersom marken ligger lägre inom dessa områden. 
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I rapporten Klimatutredning FÖP Ystad, ett plane-
ringsunderlag för den fördjupade översiktsplanen, re-
dovisas ett nuvarande 100-årshögvatten på + 1.66 för 
Ystad. År 2100 ligger ett högvattenstånd med 100 års 
återkomst på + 2,57. Detta innebär att hela hamnom-
rådet riskerar att översvämmas vid ett 100-årshög-
vatten år 2100. Även viktiga trafikleder som Ystad-
banan och Österleden och den centrala delen av den 
medeltida stadskärnan riskerar att översvämmas. Åt-
gärder för att klara hamnverksamheten, trafiklederna 
och befintliga stadsmiljöer och byggnader behöver 
vidtas. Hamnstaden medför krav på anpassningar till 
höjda havsnivåer och erbjuder samtidigt en möjlighet 
att skydda befintliga stadsmiljöer.

Klimatpåverkan
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Tabellen redovisar markägoförhållandena inom pro-
gramområdet. Ystads kommun är ägare till större 
delen av området. Flera kommunägda fastigheter är 
utarrenderade, alternativt så finns det hyresgäster i 
kommunägda byggnader. Ett fåtal fastigheter är i pri-
vat ägo.

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare, såsom ar-
rendatorer, är sakägare i planprocessen, liksom boen-
de i befintliga och angränsande fastigheter. Hyresgäs-
ter som bedriver verksamheter är inte sakägare, utan 
representeras av fastighetsägaren i planprocessen.

Markägoförhållanden

Fastighet

Edvinshem 2:61

Emil 4

Gamla Staden 2:3

Hamnen 2:1

Hamnen 2:3

Hamnen 2:4

Hamnen 2:5

Hamnen 2:6

Hamnen 2:7

Hamnen 2:8

Hamnen 2:9

Hamnen 2:10

Hamnen 2:11

Hamnen 2:12

Hamnen 2:13

Hamnen 2:14

Hamnen 2:20

Sandskogen 2:7

Ystad Centralfastigheter AB

Nystad Fastighets AB 

c/o Leny Fastighets AB

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun 

Ystad kommun

Ystad kommun

Marianne & Ziya Tügel

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun 

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

JA

JA

NEJ

NEJ

JA & även stor osäkerhet

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Osäkert

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

JA

JA

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

Lagfaren ägare Finns kända servitut 
eller tomträtt

Hyreskontrakt/
Arrende



ACTORS IN YSTAD HARBOUR

Fonus 
lawyer

‘Loppis’ 
second hand 

store

tile and 
bathroom 

store

car and 
machinery 
workshop

Skepps-
handel

Ystads 
Segelfartygs-

förening
MMS 

metalservice

Studie-
förbundet 

Vuxenskolan

Ystad 
Hamn 

Logistik

LRF 
consulting

Hamn-
gatans Grill 
restaurant

Unilab 

klinik

Finans 
Nordic / 
Mazars 
revisor

Riksbyggen 
housing 

organisation

Sjykgymnast-
klinikken

Kebab 
food 
truck

Café 
Perrongen

Bead’n’
breakfast 
‘Stationen’

kontor

restaurent

Ayurveda-
klinikken

EP el-
ingeniør

IFK Ystad 
Hanboll 

Ystad PRO 
Senior Club

Armand 
boxing 

promotion

Ystad 
Sports-

klub

Nova 
klinikken

Havet

KomTek 
youth 

education

‘Lisa’s 

café

Media 
Press AB

Ystad Fiskeri-
förening

commercial 

harbour

-
house and 
restaurant

Ystad 
Segelsälskap 

and sailing 
school

‘Marina Ystad’ 
restaurant 

and bar

‘Jawa Bar’

‘Stora 
Thor Bar’

Ystads 
Dykarsällskap 

‘Nautilus’
Ystad 

Båtklub

Ystad 
Segel-

sälskap

‘Sjövärns-
kåren’ 

restaurant

antiques 
and sewing 
workshop

Ystads 
Stående 
Teater-
sällskap

Karin’s 
Harmoni 

HEALTH 
CLINIC

4
OFFICE

69
SHOPS /  

BUSINESS
EDUCA-

TION

3
PUBLIC 

INST.

1
HOTEL / 

B’N’B

1
CAFÉ / 
REST. / 

BAR

11
CULTURE 

ORG.

1
CIVIL 

NGO / 
CLUB

8

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

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

SUMMARY OF THE ACTORS MAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ystads hamn är av riksintresse för sjöfart. Farled 237 
är också av riksintresse eftersom den är nödvändig 
för hamnens funktion. 
Ystads hamn är en allmän hamn och riksintresset 
syftar till att skydda så att utnyttjandet av viktiga 
hamnfunktioner inte hindras. 

Kustområdet (miljöbalken 4 kap. 1 §)

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

Kommunikationer (miljöbalken 3 kap. 8 §)

Väg:

Järnväg:

Hamn och sjöfart: 
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