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I samband med nedläggning av Södra skolan har 
kommunen beslutat att använda skoltomten för bo-
stadsändamål.

Västra hamnområdet

Användningen av piren där Lantmännen fi nns idag 
behöver studeras vidare och har därför betecknats 
som utredningsområde. Övriga delar av området fö-
reslås för blandad stadsbebyggelse. Här fi nns möj-
ligheten för stadskärnan att återknyta kontakten med 
havet Området är av vital betydelse för centrumut-
vidgning och ett av Ystads tätorts omvandlingsområ-
den. Befi ntlig pir kan eventuellt utvidgas genom ut-
fyllnad i anslutning till småbåtshamnen. Ytterligare 
en hamnbassäng föreslås och en utfyllnad dem emel-
lan kan bli ny båtuppläggningsplats.

Gamla industriområdet mellan Surbrunnsvägen 
och Dragongatan

Äldre industriområde som på sikt bör avvecklas med 
hänsyn till det centrala läget. Området reserveras 
för blandad stadsbebyggelse men marken närmast 
Dragongatan bör undantas från bostadsbebyggelse. 
Detta är ytterligare ett omvandlingsområde i Ystads 
innerstad.

2.2 YSTAD
 
2.2.1 Blandad stadsbebyggelse

Inom dessa områden får förekomma alla typer av 
verksamheter som kan förknippas med ett stadscen-
trum, dvs. bostäder, handel, kontor, service, sam-
lingslokaler etc. Förutsättningar är att verksamheten 
inte alstrar mer trafi k än vad området tål, att parke-
ring i tillräcklig omfattning kan ordnas och att verk-
samheten inte är störande för omgivningen.

Centrum

Ystads medeltida stadskärna har en gammal bebyg-
gelse och ett gammalt gatunät. Området är av riksin-
tresse för kulturmiljövården och bevarandeplan fi nns 
för hela området. Det medeltida gatunätet skall hållas 
intakt och successivt återställas beträffande sträck-
ning och beläggning. Bebyggelse och gaturum skall 
bevaras och eventuella förändringar skall anpassas 
till den befi ntliga miljön i fråga om skala och utform-
ning. Bevarandeprogrammet är under omarbetning 
och kommer att omfatta bebyggelse t.o.m. 1975. 
Programmet skall vara framåtsyftande och beskriva 
hur kulturmiljön kan användas som en utvecklings-
faktor för Ystad. Gällande planer är ofta otydliga, 
ibland motverkande, då det gäller bevarandesyftet. 
Det nya bevarandeprogrammet skall utgöra grunden 
för arbetet med den fysiska planeringen liksom för 
bygglovgivningen.

Regementet

Gammalt kasernområde som är planlagt för blan-
dad stadsbebyggelse. Området är av riksintresse för 
kulturmiljövården. Gällande detaljplan är ej aktuell 
i alla delar, varför en ändring av gällande detaljplan 
behöver göras efterhand som behov uppstår.

Gamla kanslibyggnaden på Regementsområdet i Ystad
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2.2.2 Bostäder

Ystad, inklusive Hedeskoga och Öja, hade ca 17 700 
invånare år 2003. Befolkningen kommer att öka med 
mellan 2000 och 2500 personer under planperioden 
om kommunens målsättning skall uppnås, vilket 
motsvarar ett behov av drygt 1200 lägenheter. För-
utom viss del bostäder i tidigare omtalade omvand-
lingsområden föreslås följande nya bostadsområden:

Västra Sjöstaden

Planerat bostadsområde för mellan 600 och 800 lä-
genheter. Ett gestaltningsprogram har upprättats och 
detaljplanearbete har genomförts för vissa delar. Ut-
byggnad pågår.

Lilleskog 

Område med äldre fi skarbebyggelse mellan järnvä-
gen och Västerleden. Området kan kompletteras med 
ett tiotal enbostadshus. Avståndet till järnvägen mås-
te beaktas. Byggnaderna bör utformas med hänsyn 
till den befi ntliga bebyggelsen.

Utdrag ur gestaltningsprogrammet för Västra Sjöstaden
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Gamla Vattentornet

Område i södersluttning för låg, tät bostadsbebyg-
gelse. Exploatering har genomförts i den södra de-
len. Ny detaljplan fi nns för den norra delen. Området 
rymmer drygt 50 bostäder.

Modellfoto över området vid Gamla Vattentornet

Dammhejdan

Området föreslås bli ett grönt bostadsområde. Den 
grönska som fi nns idag skall tillvaratas i kommande 
bostadsområde som också kan rymma bostadskom-
plement.

Kv. Tankbåten

Obebyggt område norr om järnvägen som enligt gäl-
lande detaljplan är avsett för industriändamål. Ett 
förslag till ändring av detaljplanen har upprättats, så 
att området i stället kan användas för bostadsbebyg-
gelse. Området beräknas rymma ca 50 lägenheter.

Källesjö

Villaområde från 1930-talet som kan förtätas och 
byggas ut. Två detaljplaner har nyligen upprättats i 
anslutning till befi ntlig bebyggelse och exploatering 
har påbörjats. Planarbete för området norr om Källe-
sjö har påbörjats och beräknas rymma ca 80 bostäder. 
Väster om Källesjövägen beräknas ytterligare ca 30 
bostäder få plats.

Hedeskoga

Föreslaget nytt större utbyggnadsområde för Ystad. 
Program för området bör upprättas innan detaljplan 
upprättas.

Området norr om Kristianstadsrondellen

Föreslaget nytt större utbyggnadsområde för Ystad. 
Program för området bör upprättas innan detaljpla-
nearbetet påbörjas.

Öja By

Gammal bymiljö, där en viss försiktig komplettering 
av bebyggelsen är möjlig. Detaljplanearbete pågår.

2.2.3 Fritidsbebyggelse

Ystads Sandskog

Ursprungligen ett fl ygsandfält, som planterades med 
skog i början av 1800-talet. Delar av området är idag 
ett fritidshusområde med bebyggelsen fi nt inbäddad i 
skogen med möjlighet för allmänheten att fritt ströva 
mellan husen. Området är fullbyggt och inrymmer 
ca 550 fritidshus samt caféer och restauranger. Flera 
byggnader har stort kulturhistoriskt värde. Bebyggel-
sen regleras genom områdesbestämmelser och sär-
skilda arrendeavtal.
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2.2.4 Handel m.m.

Stadskärnan innehåller blandad stadsbebyggelse, i 
vilken handel ingår. Därtill föreslås omvandlings-
områdena i hamnen och Surbrunnen för blandad 
stadsbebyggelse, vari viss handel ingår. Därutöver 
koncentreras handel till stadsdelscentra. Följande 
stadsdelscentra fi nns eller föreslås i Ystad (i detta av-
snitt ingår även konferensanläggningar):

Vy från gågatan i Ystad

Abrahamslund

Stadsdelscentrum med fl era butiker och verksamhe-
ter. Livsmedelsförsäljning. 

Bellevue

Ett område för livsmedelsförsäljning föreslås i norra 
delen av befi ntligt verksamhetsområde väster om 
Bellevuevägen. En sådan livsmedelsbutik kan också 
ligga på annan plats vid bellevuevägen.

Hälsobacken

Stadsdelscentrum med livsmedelsbutik.

Hedeskoga

Blivande stadsdelscentrum i samband med utbygg-
naden av Hedeskoga.

Området norr om Kristianstadsrondellen

Blivande stadsdelscentrum i samband med utbygg-
naden av området norr om Kristianstadsrondellen.

Malmörondellen

Handelsområde för försäljning av skrymmande va-
ror. Ej livsmedelsförsäljning.

Saltsjöbaden

Befi ntlig konferensanläggning som kan utvidgas nå-
got.

2.2.5 Offentlig service

Följande anläggningar räknas till offentlig service:

Lasarettet

Sjukhus, vårdcentral och folktandvård.

Förskolor

Förskolans namn Anmärkning

Abrahamslund

Backa

Bladlusen Uteförskola

Erici

Kantarellen Ur & Skur

Marielund

Möllan Föräldrakooperativ

Nattugglan Öppen dygnet runt

Nektarinen

Lyckebo Personalkooperativ

Solvalla

Smältan

Utsikten
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Skolor

Skolans namn År

Backaskolan Förskoleklass, grund-
skola år 1-6 och fritids-
hem.

Blekeskolan Förskoleklass, grund-
skola år 1-6 och fritids-
hem.

Edvinshemsskolan Förskoleklass, 
grundskola år 1-6 och 
fritidshem. Möjligheter  
till utbyggnad fi nns, 
vilket kan bli aktuellt i 
samband med utbygg-
nad av Västra Sjösta-
den.

Hedeskoga skola Förskoleklass, grund-
skola år 1-3 och fritids-
hem.

Kunskapsskolan Grundskola år 6-8.

John Bauer-
gymnasiet

Gymnasieskola.
Friskola.

Norreportskolan Grundskola år 7-9.

Soldalens skola Förskoleklass, grund-
skola år 1-2 och fritids-
hem.

Västervångskolan Grundskola år 7-9.

Ängaskolan Förskoleklass, 
grundskola år 1-6 och 
fritidshem.

Östra skolan Förskoleklass, grund-
skola år 1-6 och fritids-
hem.

Kommunala musik-
skolan 

Frivillig musikunder-
visning efter skolda-
gens slut.

Berghusaskolan Gymnasieskola. 
Möjligheter till utbygg-
nad fi nns.

Parkskolan Gymnasieskola.

Österportskolan Gymnasieskola.

Åvalla

Bibliotek, sporthall. Kommande Ungdomens Hus. 
Eventuellt ishall.

Hedeskoga kyrka

S:t Nicolai kyrka

S:t Petri kyrka

S:ta Maria kyrka

Öja kyrka

Nya vattentornet
Vattentorn, café.

Förrådet
Tekniska kontoret och kommunens förråd.

Reningsverket
Kommunens reningsverk. (Se vidare i underlagsma-
terialet, sid. 19)

Ystad Energi
El- och fjärrvärmeförsörjning.

Brandstationen
Möjlighet fi nns till utbyggnad.

Polisstationen

Kriminalvårdsanstalten
Möjlighet fi nns till utbyggnad.
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2.2.6 Verksamhetsområden

Västra industriområdet

Befi ntligt industriområde mellan järnvägen och 
Edvinshemsvägen. Speciell omsorg skall ägnas ut-
formningen av kommande industribyggnader samt 
placering av upplag och parkeringar i området. Detta 
gäller speciellt mot angränsande bostadsbebyggelse.
Detaljplanen för norra delen bör omarbetas för att 
minska exploateringsgraden och minimera störnings-
riskerna med hänsyn till bostadsområdet i norr.

Östra Industriområdet

Ystads stora industriområde med gällande detaljplan 
för halva området. Detaljplanen bör ses över, dels 
närmast Dragongatan med hänsyn till närheten till 
stadskärnan och dels utmed Öja mosse med hänsyn 
till naturvärdena där. Det föreslagna utvidgningsom-
rådet mot nordost har anpassats till omgivande natur 
jämfört med tidigare planer. Särskild vikt bör läggas 
vid utformning av bebyggelse utmed Kristianstads-
vägen och Dragongatan med tanke på det expone-
rade läget.

Bongs

Befi ntligt industriområde som ligger söder om järn-
vägen. Gällande plan medger endast verksamheter 
som inte är störande för omgivningen. 

Hamnen

Befi ntligt industriområde som bör reserveras för 
hamnanknuten verksamhet. SJ:s gamla verkstäder är 
av kulturhistoriskt värde, liksom Revhusen.

Öja Gård

Föreslagna områden för verksamheter vid Öja gård 
och Kristianstadsvägen. Vid Öja Gård måste stor 
hänsyn tas till den gamla gårdsbebyggelsen och ve-
getationen. Områdena kan endast användas för icke 
störande verksamhet med hänsyn till det bostadsnära 
läget. Särskild vikt bör läggas vid utformning av be-
byggelse med tanke på det exponerade läget.

Bensinstationer m.m.

• Malmörondellen
• Sjöborondellen
• Surbrunnsvägen - Kristianstadsvägen 
 (2 stationer)*
• Spaljégatan
• Malmövägen*
• Syrenvägen
• Bellevuevägen*
• Finakorset

*Ligger nära befi ntliga eller planerade bostäder och 
bör därför på sikt fl yttas.

2.2.7 Trafi kområden

Stadsbussen på Stora Norregatan i Ystad

Vägar

Gatunätet i Ystad kännetecknas av en välbevarad 
medeltida oregelbunden gatustruktur i stadskärnan. 
Utanför ligger några områden med rutnätsystem. 
Därefter nyare stadsdelar med separerade trafi ksys-
tem. Fem tillfartsleder löper in radiellt från en yttre 
ringled till en inre ring. Stadens trafi ksystem behand-
las i en särskild trafi kplan, som för närvarande ses 
över. Förslag till ny trafi kplan har nyligen varit utsänt 
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på remiss. Som riktlinjer för planeringsarbetet gäller 
bl.a:

• Minska trafi karbetet generellt genom att åstad- 
 komma korta, direkta och trafi ksäkra förbin-  
 delser.

• Prioritera tillgänglighet framför framkomlighet   
 för privatbilismen.

• Största möjliga tillgänglighet och framkomlighet  
 för kollektivtrafi ken.

• Separera tillfartsvägar till industriområde och   
 hamn.

• Trafi kplaneringen ska leda till begränsning av   
 genomfartstrafi ken i tätorterna.

• Minimera trafi kbullret.

Kommande trafi kplan kommer att översiktligt belysa 
hur den ökande trafi ken till och från hamnen skall 
kunna lösas.

Cykelvägar

Redovisade cykelvägar inom tätorten följer befi ntliga 
och planerade huvudstråk i den sedan länge antagna 
cykelledsplanen. Det är väsentligt att cykelvägnätet i 
staden ansluter till cykelvägnätet och mindre trafi ke-
rade vägar utanför staden. Cykelvägarna skall anpas-
sas till grönstrukturplanen och både trafi ksäkerhets-
aspekter och jämställdhetsaspekter skall beaktas.

Hamn

Ystads hamn är mångfacetterad och verksamheten 
spänner bland annat över konventionell godshante-
ring över kaj, färjetrafi k, styckegodshantering i ter-
minal och lagerhållning. Hamnens utvecklingspo-
tential fi nns i området från Revhaken till inre östra 
vågbrytaren. Här behövs muddring för fördjupning 
av blivande hamnbassäng. Muddringsmassorna kan 
användas inom området för uppfyllnad av blivande 
terminalområde. För att möta marknadens önskemål 

Vy över Ystads hamn

och ta tillvara möjligheterna krävs i första hand föl-
jande förberedelser/åtgärder:

• Förbindelsespår godsbangård - Ystads hamn.

• Spår som förbinder yttre hamnen med bangården  
 är en förutsättning för att, i takt med nya aktivi-  
 teter i och kring den yttre hamnen, kunna erbjuda 
 enkla/billiga logistiska lösningar som      
 bygger på järnvägstransporter åt företag med   
 såväl bulkprodukter som gods i lösa lastbärare   
 (kombitrafi k). Det senare är en förutsättning för  
 att kunna utveckla järnvägsfärjetrafi ken mot    
 Polen och möta de krav som redan ställts     
 på en kombilösning via Ystad mot kontinenten.   
 Spår som angör terminalområden och kajer är   
 en förutsättning för full frihet vad gäller logisti-  
 ken. Spåren skall anläggas så att rationell    
 lastning/lossning kan äga rum och lokal     
 rangering till uppställningsspår möjliggörs.

• Mini-kombi-terminal.

• För att kunna hantera lösa lastbärare mellan järn - 
 vägsvagn/bil/mark krävs ett antal spår på asfalte - 
 rad yta samt uppställningsplats för trailers/växel - 
 fl ak/containers. Detta område, som bör förläggas  
 i anslutning till färjelägena, har placerats i ytter-  
 hamnen.

• Uppmarschområden för lastbilstrafi ken.

• Den ökande lastbilstrafi ken kräver ytterligare   
 uppställningsytor. För den avgående trafi ken bör  
 dessa kunna svälja ca 200 lastbilar och fi nnas i  
 anslutning till speditionskontor/serviceanlägg-  
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 ning och färjelägen. Ytor måste också skapas för  
 parkering av, från färjor ankommande, lastbilar   
 som avvaktar senare avfärd till inlandsdesti-   
 nation. Området bör ha närhet till serviceanlägg- 
 ning och kunna svälja ett 50-tal lastbilar.

Planen innefattar möjlighet för färjeterminalerna att 
utvecklas.

Järnväg

Ystads bangård består av järnvägsstation och gods-
bangård och är belägen vid hamnen. Här fi nns också 
terminal för regional- och lokalbussar, terminaler för 
färjetrafi k till Bornholm och Polen samt parkering för 
bilar och cyklar. Bangården är omodern och måste 
byggas om, dels för att klara den ökande persontrafi -
ken, dels för att möjliggöra en ökning och effektivi-
sering av godstrafi ken. Det skall fi nnas möjlighet att 
bygga dubbelspår mellan Ystad och Malmö. Ett sätt 
att klara detta är att lägga spåren i en ny sträckning i 
Spanienfararegatan. Det är dock möjligen tillräckligt 
med dubbelspår hela vägen utom sista biten genom 
Ystads tätort. Godsbangården måste kompletteras 
med ett järnvägsspår till yttre hamnen för att komma 
åt den tidigare nämnda kombiterminalen och på sikt 
också för att man ska kunna anlägga uppställnings-
spår så att man kan ta emot heltåg och ett reservfär-
jeläge.

Banverket har under en längre tid utrett frågorna 
kring Ystads bangård. Den utredning som presente-
rades senast föreslog tidtabellsjusteringar och viss 
ommöblering av perrongerna för att kunna möta de 
nya kraven i samband med elektrifi eringen av Sim-
rishamnsbanan. För framtiden föreslås att tre alter-
nativ utreds:

• Ombyggnad inom befi ntligt banområde.

• Flyttning av inkommande spår till Spanienfarare- 
 gatan med anslutning till befi ntligt spår mellan   

Pågatågsstationen i Ystad

 järnvägsstationen och kvarteret Emil. På detta   
 sätt kan godsbangården ligga kvar och utvecklas  
 i sitt nuvarande läge.

• Spåren kvar i befi ntligt läge med dubbelspår så   
 långt det går.

2.2.8 Fritid och Rekreation

Bad

I hamnområdets västra del fi nns en badstrand mitt i 
staden. Här planeras för ett kommande kallbadhus.

Småbåtshamnen

Småbåtshamnen föreslås utbyggd med ytterligare en 
hamnbassäng. En utfyllnad mellan de två bassänger-
na kan användas som båtuppläggninsplats alternativt 
kan detta anordnas t.ex. i yttre hamnen.

Folkets park

I Ystad fi nns en folkpark som skall fi nnas kvar.

Norr om Regementet

Området norr om Regementet har dels varit kommu-
nal soptipp, dels skjutbana. Det fi nns en ny plan för 
området som anger det som ett rekreationsområde.
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Koloniområden

Befi ntliga områden är Edvinshem, Klondyke, Som-
marstaden och Gröningen. Inga förändringar plane-
ras.

2.2.9 Parker och strövområden

En grönstrukturplan med koppling till naturvårds-
programmet bör upprättas för Ystads tätort. Syftet är 
att öka den biologiska mångfalden i befi ntliga parker 
och naturområden samt skapa gröna stråk som för-
binder olika områden inom staden och som anknyter 
till liknande områden i det omgivande landskapet.

Centrala parker

Inom tätorten fi nns fl era parker. De fl esta ligger dock 
långt från stadskärnan. Åtgärder bör vidtagas för att 
öka den biologiska mångfalden i fl era av parkerna.
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En grustäkt i området har återställts. Väster om och i 
anslutning till området fi nns en pågående täkt. Bjär-
sjöholm är brukningscentrum för ett stort lantbruk. 
Inom den gamla gårdsanläggningen fi nns ett fl ertal 
byggnader och markområden som erfordras i jord-
bruket. Miljön kring stallet har stora kulturhistoriska 
värden och skogsområdet norr därom har stora na-
turvärden. Detta måste beaktas i den fortsatta plane-
ringen.

Öja Gård

Parkområde som föreslås i samband med utbyggna-
den av verksamhetsområdet vid Öja Gård.

Sandskogen

Sandskogen är ursprungligen ett fl ygsandfält, som 
planterades med skog i början av 1800-talet. Det är 
ett mycket omtyckt strövområde och badstrand med 
inslag av olika fritidsaktiviteter. Delar av området är 
idag ett fritidshusområde med bebyggelsen fi nt in-
bäddad i skogen med möjlighet för allmänheten att 
fritt ströva mellan husen. Övrigt område söder om 
kustvägen är naturreservat. Detta område är dessut-
om utpekat som Natura 2000-område. Arbetet med 
reservatsbildning av Sandskogen norr om väg 9 har 
påbörjats.

Begravningsplatser

Nya kyrkogården föreslås utvidgad mot väster när 
behov föreligger. Området bör förplanteras så att en 
vacker inramning fi nns när det skall tas i bruk. Åt-
gärder behöver eventuellt vidtas med hänsyn till tåg-
trafi kbuller. Gamla kyrkogården föreslås vara kvar i 
nuvarande omfattning.

Ett förslag till Handlingsplan för Ystads kyrkogårdar 
har upprättats. I handlingsplanen har kvalitetsmål för 
respektive anläggning satts upp och med utgångs-
punkt från dessa har skötsel- och vårdplaner utarbe-
tats.

Kustremsan vid Lilleskog

Omtyckt ströv- och badområde utmed kusten väster 
om Ystad, som planeras kopplas ihop med den nya 
stadsdelen Västra Sjöstaden.

Natur- och rekreationsområdet norr om Ringle-
den

Natur- och rekreationsområde beläget norr om Ring-
leden. Det återstår att upprätta plan för den sista etap-
pen.

Bjärsjöholmsskogen

Omtyckt strövområde kring den gamla slottsmiljön. 
Området kommer att få mycket stor betydelse som 
närströvområde då Hedeskoga samhälle byggts ut. 

2.2.10 Deponeringsplats

Hedeskoga

Deponeringsplatsen för sopor är idag gemensam för 
Ystads, Sjöbos och Skurups kommuner. Deponin har 
ett skyddsområde (500 m) inom vilket lakvatten kan 
tas omhand.  

Hedeskoga deponeringsplats


