
Färjan
Sandskogen

St. Knuts torg

Stortorget

Ystads teater

Ystads Båtklubb

Stranden

Mötesplatser

Fysiska och visuella kopplingar

Visuella kopplingar

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

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

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

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

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

Fördröjning dagvatten

Stråk, fördröjning/ledning av dagvatten

Dagvatten, utlopp

Fördröjning dagvatten, utanför planområde

Parknoder

0 200

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

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

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

Diagram grönstruktur och dagvattenhantering.
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Gångbana

Ny GC-väg (prioritet gång)

Befintlig cykelväg

Ny GC-väg (prioritet cykel)

Planområdesgräns Ystad Hamnstad  
Gång- och cykelkarta0 200

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

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

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

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

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

Diagram gång- och cykelvägnät.
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Befintlig bilväg

Gångfart
Vändplats
Planområdesgräns

Befintlig bilväg med busslinje

Ny bilväg med möjlig busslinje

Ystad Hamnstad  
Bil- och busskarta

P-hus
P

P-hus

0 200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P-HUS

P-HUS

BOVERKET ZON A

BOVERKET ZON A

TRAFIKBULLERNIVÅ LEQ 60 dBA

TRAFIKBULLERNIVÅ LEQ 60 dBA

BOVERKET ZON B

BOVERKET ZON B

HAMNENS MILJÖVILLKOR

HAMNENS 
MILJÖVILLKOR

Diagram buller.

20

Buller
Trafikbuller

Hamnverksamhet



Överhöjning mark

Förstärkning av kaj/vall

Överhöjning mark, utanför planområde

Översiktlig inträngning, havsnivå  +3 m

Gräns för klimatskydd

sluss

sluss

slussport

0 200

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

Diagram klimatskydd.

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

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

färdigt golv lika befintlig nivå.

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

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

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

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

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

Etapp 3 - 2028

Etapp 1 - 2022 Etapp 2 - 2024

Etapp 4 - 2030

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

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

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

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

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

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

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

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

Utbyggnadsalternativet bedöms inte påverka 
grundvattnet.

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

Ystads kommun är utöver detta med i projektet 
Nordic Attractive Towns, finansierat av Nordiska mi-
nisterrådet. Projektet syftar till att ta fram en gemen-
sam nordisk strategi för hur mindre städer i norden 
kan bli mer attraktiva, hållbara och konkurrenskraf-
tiga och hur vi kan ta hjälp av de globala hållbarhets-
målen. Projektet pågår fram till 2020. Ystads avsikt 
är då att fokusera på just Hamnstaden och hållbar-
hetsmål nr 11; hållbara städer, där vi bla vill titta på 
klimatanpassning av de offentliga ytorna.
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