
Förslaget
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Medborgardialog 
Tidigt samråd
Som inledning på arbetet med den fördjupade över-
siktsplanen för Köpingebro bjöd Ystads kommun in 
till en tidig medborgardialog. 

Syftet med dialogen var att med en fördjupad dialog 
med invånare, näringsidkare med fl er intressenter få 
en bättre grund att stå på inför framtagandet av en 
fördjupad översiktsplan än som ofta annars är fallet. 
I medborgardialogen skedde stora delar av det 
analys- och visionsarbete som ligger till grund för 
förslaget till den fördjupade översiktsplanen.

Dialogen genomfördes hösten 2011 med en se-
rie workshops där representanter för boende och 
näringsidkare, tjänstemän, politiker, byggherrar m.fl . 
bjöds in att tillsammans skissa sina framtida miljöer. 
Dialoggruppen bestod av 20-25 personer som bor 
i Köpingebro, 6-8 personer som är verksamma i 
Köpingebro/regionen, kommunala tjänstemän (7-10 
personer), kommunpolitiker (4-6 personer) samt 
byggherrar (3-5 personer). Utöver dessa deltog även 
ett antal experter inom trafi k, turism, ekologi, kultur 

samt utbildning. Sammanlagt var det drygt 50 delta-
gare vid varje workshop. 

Dialog-metoden
Designdialog är en forskningsbaserad metod som 
används då man vill involvera många i ett tidigt 
skede av en bygg- eller planeringsprocess. 
Det är en strukturerad process med tydligt syfte, 
innehåll och förväntat resultat i varje steg. 
Arbetet genomförs som en serie workshops där 
olika aktiviteter för att bygga kunskap och utveckla 
idéer ingår. Här utbyter man erfarenheter, formule-
rar mål och tar fram lösningar. Deltagarna utvecklar 
idéer som arkitekterna (processledarna) mellan varje 
workshop väger samman och bearbetar till skissför-
slag som deltagarna sedan får utvärdera och utveckla 
vidare. 
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Sammanfattande visionsbild från dialogen med utveckling av stationsområdet och de centrala delarna norr om järnvägen.
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kunskapsutbyte

idéutveckling

redovisning

Bra kommunikationer

Naturen är fantastisk 

God byservice finns

Byns unika själ

Nära allt! 

Styrkor

Blandstad ska byggas!

Nytänk med bomässa och ny teknik

Natur & Rekreation – Utveckla!

Skapa mötesplatser

Utveckla kultur och turism

Utveckla skolan

Byborna är positiva till utveckling

Möjligheterna är alla

Möjligheter

Industrimarken kan försvåra

Järnväg - barriär 

Stängd Sockerbruksväg

Ont om mötesplaster

Få arbetstillfällen

Brist på bostäder

Utveckling är beroende av 
politikernas engagemang

Svagheter

Sammanfattning av workshopsarbetet
Workshop 1

Vid den första workshopen var det fokus på kun-
skapsutbyte och idéutveckling. Deltagarna fi ck se en 
fi lm som dokumenterade nuläget och gjorde där-
efter en individuell refl ektion i form av en SWOT-
analys: - Vilka styrkor, svagheter respektive möjligheter ser 
du med Köpingebro? Här redovisas en sammanfattning 

av de nyckelfrågor som kom fram vid SWOT-ana-
lysen:
I övning två arbetade deltagarna med att utveckla 
idéer för Köpingebro. Till stöd för gruppdiskus-
sionen används spelplaner och verktygslådor med 
bildbrickor samt frågor kring tre teman: Köpingebro - 
en samlad by, Köpingebro - en unik identitet och Köpingebro 
- en hållbar by.
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gruppdiskussion

utvärdera 
framtidsbilder

redovisning

Workshop 2

Mellan workshop 1 och 2 bearbetades grupper-
nas idéer från workshop 1 till två framtidsbilder 
för Köpingebro: Byn växer mot öster och Byn växer 
mot väster, där idéer kring skolan, verksamheter, 
rekreation och bostadsutbyggnad redovisas på olika 
sätt.

Vid workshop 2 var deltagarnas uppgift att ut-
värdera och vidareutveckla de två framtidsbilderna. 
Till stöd för gruppdiskussionen fanns frågor kring 
t.ex. i vilket alternativ Köpingebros identitet kan 
utvecklas bäst och hur och var mötesplatser kan 
utvecklas på bästa sätt?

Grupperna fi ck också till uppgift att diskutera en 
lämplig etappindelning av genomförandet. Vilken del 
är viktigast att starta med vid utvecklingen av Köpingebro? 

Workshop 3

Till den sista workshopen bearbetades idéerna från 
workshop 2 till en sammanfattande gemensam vi-
sion för utveckling av Köpingebro.

Vid workshop 3 presenterades de sammanfattande 
visionsidéerna. Deltagarna fi ck i uppgift att tänka 20 
år framåt i tiden och skicka ett vykort till sig själva 
från framtida Köpingebro. Vykorten hängdes upp 
och alla fi ck ta del av och inspireras av varandras 
framtidsbilder! Som avslutning hölls en gruppdis-
kussion kring visionsbilderna och deltagarna får 
tycka till och ge sista kommentarer och förslag på 
vidareutveckling.

Grupperna diskuterade bland annat:  
- Vilken är den viktigaste karaktären för den centrala 
delen av Köpingebro? 
- Hur kan denna bli ett huvudtema i en framtida 
Bomässa?
- Vad kan nya och gamla byggnader innehålla och 
vilken höjd ska de nya byggnaderna ha?
- Vilken del/byggnation bör man börja med först, 
var tar man det första spadtaget?
- Vad kan man utveckla i nutid, kan t.ex. Köpinge-
bro-dagen utvecklas till ett större arrangemang?

Många var eniga om att de centrala delarna har 
högst prioritet och ser famför sig en intressant 
blandning av gammal och ny bebyggelse. De före-
slog nya användningsområden i de gamla byggnad-

erna och en upprustning av miljön. Den föreslagna 
successiva utvecklingen av skolan var väldigt positiv 
menade många. 

Det breda dialogarbetet med en representativ dia-
loggrupp har varit ett sätt att förankra utvecklings-
arbetet bland boende och verksamma i Köpinge-
bro och internt i kommunen. Det kom fram mer 
innovativa idéer och tankar om möjlig förändring än 
förväntat. Boende och verksamma ser stora föränd-
ringspotentialer i sin by. 
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14

Stationens läge mitt i byn ger goda 
förutsättningar för att resa kollektivt. 
Stora delar av den nya bebyggelsen 
ligger inom en 500 meters zon från 
stationen.

Längs den föreslagna rekreations-
slingan kan ett tema kring hälsa och 
rekreation utvecklas där idrottsplat-
sen, skogen och ån ingår och där nya 
mötesplaster kan utvecklas såsom 
temalekplats, aktivitetspark, fi ske-
dammar m.m.

Från det centrala stråket vid sta-
tionen leder gång- och cykelstråk i alla 
riktningar, till Ystad, Stora Köpinge, 
Stora Herrestad och till Nybrostrand 
och havet.

Stationen mitt i byn

Gena gång- och cykelstråk

“Hälsobyn”

Sammanfattande strategibilder
Som inledning på beskrivning av förslaget för Köpingebro redovisas sex sammanfattande strategier som 
togs fram under medborgardialogen och som utvecklingsförslaget är uppbyggt kring. Fotografi erna är tagna 
från andra sammanhang och ska främst ses som inspiration och stöd till strategibilderna. 
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19

I och kring Köpingebro fi nns goda 
förutsättningar att utveckla värden 
för biologisk mångfald med natur- 
och djurliv, samt närodlad mat i det 
omgivande odlingslandskapet. 

Bebyggelsen är variationsrik och 
tät och innehåller såväl blandade 
funktioner som blandade typer av 
bostadsbebyggelse. Sammanlagt blir 
det en varierad bymiljö med närhet 
till odling, rekreation, natur- och 
djurliv.

Byns identitet bygger på dess his-
toriska lager, boplatsen vid ån, byn 
på Österlen, Sockerbruksbyn och 
Stationsbyn. Den kan vidareutvecklas 
på ett kulturellt hållbart sätt genom 
att ta tillvara och utveckla den regiona-
la identiteten med matkultur, nytt 
skapande och konsthantverk.  

Biologisk mångfald

Blandad, tät och grön

Kulturell hållbarhet
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Illustrationsplan

Förslaget 
Förslaget för Köpingebro bygger på att skapa en 
stark bykärna kring stationen där byns befi ntliga 
kvaliteter tillsammans med nya tillägg vävs ihop till 
en bärkraftig helhet. 

Stationsläget ska utnyttjas på bästa sätt. Med en 
koncentration av bebyggelse i bykärnan vid sta-
tionen skapas ett ökat underlag för resande. Direkt 
öster om stationen föreslås ett stationsstråk som 
knyter ihop såväl den norra och den södra sidan 
som de östra och västra delarna av byn. 

Byns utformning ska vara en miljö till för alla. 
Särskilt viktigt är utformningen av gemensamma 
miljöer kring bykärnan och längs natur- och park-
stråket, hälsoslingan. Mötesplatserna bör ges en ny 
gemensam identitet som präglas av kreativitet, öp-
penhet och framtidstro. 

Köpingebro är en by med en stark och intressant 
identitet där förutsättningar skapas för många olika 
boendekvaliteter. Genom utbyggnad ökar möjlighet-
erna för olika servicefunktioner att utvecklas, liksom 
förutsättningarna för utveckling av skolan. Ny be-
byggelse ger också ekonomiskt utrymme för att höja 
kvaliteten inom grönområden, offentliga platser och 
andra allmänna utrymmen, bl.a. det sammanbin-
dande grönstråket, hälsoslingan.

Inom sockerbruksområdet i Köpingebro fi nns möj-
lighet att utveckla kulturtemat, att skapa en port till 
Österlen med försmak av det kulturutbud som fi nns 
där. 
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Markanvändningskarta

Blandstad, bostäder med inslag 
av handel, service och verksam-
heter

Bostäder

Fritidsboende/camping

Idrott

Skola/ Förskola

Småverksamheter

Industri/ verksamheter

Markanvändningskartan har till syfte att samlat redovisa kommunens långsiktiga strategi för användning av 
markområdena i Köpingebro. Utformning och avgränsning studeras vidare i efterföljande detaljplanearbete. 
Områden med olika bebyggelskaraktärer redovisas på sidan 45 och beskrivs närmare på sidan 54. 

Länsstyrelsen har ett fl ertal synpunkter på den fördjupade översiktsplanen, se hela Länsstyrelsens 
gransknings yttrande på sid 86. Synpunkterna berör framförallt området för fritidshus i Fredriksbergsskogen, 
campingen söder om byn, utbyggnadsområden i etapp 2 och 3 utanför gamla sockerbruksområdet på jord-
bruksmark samt bostäder längs vatten- och naturstråket.

Natur/ rekreation

Oförändrad markanvändning
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Bebyggelsekaraktärer:

Hög bebyggesle  i bykärnan
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Stationsområdet i Köpingebro

Vy från väster över de centrala delarna av Köpingebro med planskilt gång- och cykelstråk i anslutning till skola och station.

Vy från öster över de centrala delarna av Köpingebro med en sekvens av nya gröna torgbildningar längs järnvägen, vilka kan rymma bl.a. 
pendlarparkering.



47Fördjupad översiktsplan Köpingebro       Antagandehandling

Skola

Planskilt 
gc-stråk

Torg med 
pendlarparkering

Grönt torg

Nytt kultur/
centrumkvarter

Omvandling av äldre 
industribebyggelse

Nyt
t c

en
tra

lt 
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Illustrationsplan över stationsområdet

Illustration över de centrala delarna av Köpingebro med bl.a. skola, stationsområde och pendlarparkering.
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Bebyggelse

Bostadsutveckling
Ystads kommun har i Översiktsplanen från 2005 
lagt fast målet att växa med 1 % per år. Detta är i 
linje med hur mycket kommunen växt i snitt under 
senare år. I kommunens Mark- och bostadsförsörj-
ningsprogram anges hur detta mål kan uppfyllas. 
Föreslagen exploatering i Köpingebro är i linje med 
1 % målet och den utbyggnadstakt som anges i 
Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet. 

Den fördjupade översiktsplanen föreslår en ut-
veckling av Köpingebro som i sin helhet omfattar 
knappt 600 nya bostäder för permanent boende 
samt områden för ny fritidsbebyggelse, rekreation 
och verksamhetsutveckling. Planerad utbyggnad 
i Köpingebro är drygt 200 bostäder för perioden 
t.o.m. 2025. 

Utvecklingen av Köpingebro kommer att ske över 
en lång tid. En strategi för etappvis utbyggnad av 
samhället beskrivs längre fram. Utvecklingen av 
Köpingebro får till följd att underlaget för person-
trafi k på Simrishamnsbanan förstärks, vilket på sikt 
kan ge tätare turtrafi k och vara utvecklande för fl er 
orter i Österlenregionen. 
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camping

Kartan visar utbyggnaden i sin helhet, 
en utveckling på drygt 30-års sikt.

Blandstad vid centrum- och stationsområdet
Utbyggnaden av Köpingebro föreslås ske norr om 
järnvägen. På så vis får centrum och stationsområ-
det en central placering mitt i byn. Idag fi nns det 
redan butiker och verksamheter runtom stations- 
området och järnvägen. Genom omvandlingen av 
sockerbruksområdet till en blandstad kan även det 
befi ntliga centrumområdet stärkas. Blandstaden ska 
bidra till en mer levande bykärna som kan skapa ett 
större utbud av service men även erbjuda möjlighet 
till arbete.

Strax norr om stationen föreslås en utveckling av 
pendlarparkering, något som varit efterfrågat på 
orten och bland annat uppkommit i dialogmöte med 
invånarna. Kopplingen mellan befi ntlig bebyggelse i 
söder och skolområdet i norr föreslås göras säkrare 
genom en planskild korsning under järnvägen.

Skolans utveckling
Skolan har en strategiskt bra placering mitt i byn, i 
nära anslutning till centrum och stationen. Skolan 
har goda förutsättningar att kunna utvecklas som 
mötesplats där t ex vissa utrymmen kvällstid kan an-



49Fördjupad översiktsplan Köpingebro       Antagandehandling

vändas som allmänna samlingslokaler. I planförslag-
et ges utrymme för skolan att växa inom- och i 
anslutning till nuvarande tomt. Skolan har möjlighet 
att utökas från en 0-6 skola till att även omfatta hög-
stadium i framtiden. 

Idrottshall och matsalsbyggnad föreslås vara kvar 
medan de enklare skolbyggnaderna i den sydvästra 
delen av tomten, som från början var menade som 
tillfälliga lokaler efterhand ersätts med permanenta 
nya skolbyggnader. De nya byggnaderna bör orien-
teras längs Fredriksbergsvägen med välkomnande 
entréer mot vägen. Inom den skyddade skolgården 
norr om byggnaderna fi nns gott om plats för ute-
aktiviteter, bollplan m.m. Inom skoltomten föreslås 
även en ny förskola. Här fi nns bra förutsättningar 
att anordna inlastning och angöring på ett bra sätt. I 
takt med att Köpingebro byggs ut kommer behovet 
av förskoleplatser att öka och fl er förskolor kan 
komma att bli aktuella. De placeras då inom område 
för bostäder/blandstad på markanvändningskartan. 
Lokalisering som underlättar hämtning och lämn-
ing av barn “på vägen till stationen” bör prioriteras. 

Verksamhetsutveckling
Köpingebro är en ort med tradition att verksam-
heter är integrerade i bystrukturen. Så är också fallet 
idag med bl.a. Fibrex inom det tidigare sockerbruk-
sområdet och några mindre verksamheter söder 
om järnvägen. I förslaget för framtida byutveckling 
kan nya småverksamheter etableras inom och i 
anslutning till området för Fibrex verksamhet. Inom 
bykärnan föreslås också blandade funktioner där 
mindre verksamheter, handel och servicefunktioner 
kan utvecklas i de planerade bostädernas botten-
våningar och i de bevarade sockerbruksbyggnader-
na. Längs stationsstråket i bykärnan skulle eventuellt 
företagsboxar kunna placeras. Företagsboxarna kan 
vara ett forum för nätverkande företag med en fl exi-
bel uthyrning i korta eller längre perioder.

Ett nytt verksamhetsområde för mer störande 
verksamheter och tillverkningsindustri föreslås öster 
om Fallenbjärsvägen utanför byn. Marken är plan-
lagd för verksamheter och är redan ianspråktagen då 
den fram till sockerbrukets nedläggning använts för 
reningsdammar. 

Inom tätorten föreslås i grova tal ca 9,5 ha tomtyta 
för verksamhetsutveckling. Detta är fördelat på ca 
7,5 ha för småverksamheter inom och i anslutning 

1500 m

1000 m

500 m

Kartan visar den föreslagna bebyggelsen och 
dess avstånd till stationen.
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till området Fibrex och ca 2 ha för mindre verksam-
heter, kontor, service, och handel inom område för 
blandstad. Öster om samhället möjliggörs ytterlig-
are tomtyta för verksamhetsetableringar, ca 8,5 ha. 
Området med Fibrex föreslås på sikt omvandlas till 
en struktur med mer småskaliga verksamheter.

Fritidsbebyggelse
Utredningsområde fritidshusbebyggelse som utgår

De största delarna av området sydväst om Köpinge-
bro som i Översiktsplan 2005 är utpekat som ett 
långsiktigt utredningsområde för fritidsbebyggelse 
bedöms inte längre vara lämpligt för det ändamålet. 
Efter att översiktsplan 2005 antogs har nya upp-
gifter kommit fram som medför att kommunen 
inte längre ser området som lämpligt att utreda för 
fritidshusbebyggelse. Ett starkt skäl är att området 
är mycket utsatt om havsnivån skulle stiga med 3 m, 
då i princip hela området skulle översvämmas om 
ingen åtgärd vidtas. Dessutom skulle en exploate-
ring av fritidsbebyggelse i det här området göra ett 
stort avtryck i landskapsbilden. 

Området öster om Östra Sandskogsvägen vid Breda-
stensvägen bör detaljplaneläggas. Området bör 
anses som fullbyggt men det fi nns ett stort tryck 
på nybyggnation av bostäder och de samlade kon-
sekvenserna av en fortsatt utbyggnad bör utredas i 
en detaljplan.  

Förslag fritidsbebyggelse

I direkt anslutning till Köpingebro ligger det tidigare 
militära övningsområdet Fredriksberg, ett till stor 
del skogsbevuxet område som skulle lämpa sig väl 
för fritidsbebyggelse. Fredriksberg är ungefär av 

samma storlek som Ystad sandskog och här fi nns 
förutsättningar att skapa en liknande karaktär som 
sandskogens fritidsbebyggelse. Fredriksberg ska 
även vara allmänt tillgängligt för rekreation, med 
sammanhängande obebyggda områden i de inre de-
larna och stråk som bl.a. leder vidare till hagmarken 
i sydväst.

Stora delar av fritidsbebyggelsen inom Fredriksberg 
kommer ligga inom ett ovanligt stationsnära avstånd 
för att vara just fritidsbebyggelse. Två tredjedelar av 
de nya husen ligger inom ca 1500 meter från sta-
tionen vilket kan ses som ett rimligt avstånd att för-
fl ytta sig till en järnvägsstation enligt Skånetrafi ken. 

För att bibehålla områdets skogskaraktär föreslås 
en gles exploatering med totalt ca 150 fritidshus. I 
det fortsatta planarbetet bör det utredas vidare hur 
inriktningen fritidsbebyggelse kan säkerställas. Detta 
skulle eventuellt kunna ske genom arrendetomter 
och genom begränsning av den enskilda byggrätten. 

Camping

Det tidigare militära övningsområdet för stridsvag-
nar strax söder om Köpingebro föreslås utvecklas 
för camping. Området ligger i direkt närhet till 
rekreation med skogområden i norr, golfbanan i 
sydväst och med en knapp kilometer till havet. Om-
rådet är till stora delar en öppen plan yta som kan 
lämpa sig för camping men det måste ske med stor 
hänsyn till områdets särart som fl ora och fauna.

Befi ntlig bebyggelse
Den befi ntliga bebyggelsen är till största del plac-
erad söder om järnvägen. Den fördjupade över-
siktsplanen föreslår inga direkta förändringar för 
denna bebyggelse. En positiv utveckling vore ett 
större inslag av butiker och verksamheter i det be-
fi ntliga bostadsbeståndet.

På kartan från ÖP 2005  är utredningsområde för fritidsbebyg-
gelse som nu utgår markerade (rosa linje). 
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Etapp 1
Kartan visar genomförande inom drygt 10 år, t.o.m. 2025. 
I den första etappen ingår de centrala delarna med omvandling av 
sockerbruksområdet till blandad bebyggelse med bostäder och 
småverksamheter. Skola och förskoleverksamhet ges möjlighet att 
växa inom en större skoltomt. 

En ny planskild korsning för gång- och cykeltrafi k föreslås vid 
skolan. Sockerbruksvägen öppnas för trafi k, teknisk försörjning 
med nya gator, VA mm byggs ut inom den nya bebyggelsen. 
Stationsstråket med torg, mötesplaster och pendelparkering 
utvecklas längs järnvägen. Bruksparken utökas och kompletteras 
med ny bebyggelse. Nytt verksamhetsområde kan etableras öster 
om byn.

All bebyggelse ligger inom 500 meter från järnvägsstationen. 
Idrottplatsen ges möjlighet att utökas. En första etapp av fritids-
bebyggelsen inom Fredriksberg kan påbörjas. I söder möjliggörs 
område för camping. Den första etappen rymmer drygt 200 
bostäder och ca 50 fritidshus. 

Etapp 2
Kartan visar genomförande inom drygt 20 år, t.o.m. 2035. 
I den andra etappen ingår första delen av bostadsbebyggelsen i 
väster. Framdragning av nya vägkopplingar mot Sockerbruksvägen 
och mellan Boställesvägen och Fredriksbergsvägen kopplar ihop 
den nya bebyggelsen med byn.  Det nya dagvatten- och natur-
stråket etableras i ett tidigt skede och blir en naturlig av slutning 
i byns västra gräns innan etapp tre byggs. Ett sammanhängande 
rekreationsstråk kan etableras genom byn, korta hälsoslingan.
Utveckling av grönstråk, gc-koppling och ny vägkoppling österut 
till Nybrovägen.

Kompletterande blandad bebyggelse i bykärnan och ny bostadsbe-
byggelse i den västra delen. I den södra delen av byn, vid Soldat-
vägen, samt vid den gamla “trädgårdsmästaretomten” i öster fi nns 
möjlighet för kompletterande bostadsbebyggelse. Fritidsbebyg-
gelsen inom Fredriksberg kan kompletteras med nya fritidshus med 
ett  natur- och rekreationsstråk i de inre delarna. Den andra etappen 
rymmer drygt 200 bostäder och ca 50 fritidshus.

Etapp 3

Kartan visar genomförande inom drygt 30 år, t.o.m. 2045.
I den tredje etappen färdigställs bostadsbebyggeslen i väster 
med sammankopplande bostadsgator i östvästlig riktning och 
mellan Boställesvägen och Fredriksbergsvägen.

En ny grön inramning etableras längs den västra kanten av 
byn. Denna utgör del av ett längre rekreationsstråk, den långa 
hälsoslingan, som kan utvecklas som t.ex. ridled.

I den norra delen av sockerbruksområdet ges möjlighet att kom-
plettera bostadsbebyggelsen och området för småverksamheter. 
I den östra delen, norr om Vigs ängar, kan ny bostadsbebyggelse 
etableras och fritidsbebyggelsen inom Fredriksberg komplet-
teras med nya fritidshus i den västra delen.  Nytt verksamhets-
område öster om Köpingebro kan etableras. Den tredje etappen 
rymmer knappt 200 bostäder och ca 50 fritidshus.
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Inspirationsbild - omvandling och nya tillägg inom äldre 
verksamhetsområden.

Inspirationsbild - omvandling av Gasverket i Värtan, Stockholm.

Etappvis utbyggnad
Föreslagen utveckling av Köpingebro kommer att 
ske under en lång tid. Målet är en successiv utveck-
ling av byns befi ntliga och nya kvaliteter, vilket är 
bra för att byns identitet och karaktär ska hinna med 
att bevaras och utvecklas. 

Byns utveckling föreslås ske genom en etappvis 
utbyggnad där strategin som tillämpas är inifrån och 
ut, dvs en utbyggnad som startar i byns kärna och 
där nya lager av bebyggelse successivt läggs på den 
befi ntliga bystrukturen. 

En bra början för utbyggnaden skulle kunna vara att 
anordna en mindre Bomässa i Köpingebro som blir 
ett startskott för genomförandet och ger en skjuts 
till utvecklingen av byn. 

Etappkartorna ger en bild av den föreslagna ut-
vecklingen och etapputbyggnaden av Köpingebro. 
Genomförandet för respektive etapp bedöms vara; 
etapp 1 inom drygt 10 år, etapp 2 inom drygt 20 
år och etapp 3 inom drygt 30 år. Den sista etappen 
är i detta skede mer av en framtidsutblick. Varje 
etapputbyggnad kan fungera självständigt under en 
längre tid.

I takt med att samhället byggs ut följer utbyggnad 
av kommunal service såsom nya vägar, lednings-
dragning för vatten och avlopp, samt utbyggnad av 
skola och annan service. I strategin för genomföran-
det bör rekreationsområden och gröna stråk plane-
ras in så att de kan etableras i ett tidigt skede.
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Sammanfattande visionsbild från dialogen med utveckling av sockerbruksområdet norr om järnvägen.

Flygbild över centrala delarna av Köpingebro med nuvarande bebyggelse, Bruksparken och sockerbruksområdet. Foto: Ystads kommun.

Visisonsbild som visar den östra delen av sockerbruksområdet 
där nya verksamheter inryms i bl.a. de gamla hallbyggnaderna 
och kontoret. I bakgrunden ett nytt högre bostadshuset i sams-
pel med befi ntliga höga industribyggnader. 

Väva in historien i framtiden
Omvandlingen av sockerbruket sker genom att 
man tar tillvara de karaktärskapande byggnader och 
miljöer som fi nns kvar, lägger till nytt och förädlar 
till en modern bymiljö. 

Bruksvillorna i parken, lokstallet och den stora 
sockerhallen är exempel på byggnader som kan 
stå som inspiration för nya tillägg. I det fortsatta 
arbetet ingår att ge de äldre byggnaderna ett in-
tressant nytt innehåll. Verksamheter som diskuterats 
är bland annat fi lminspelning i gamla sockerhallen, 
caféverksamhet i lokstallet och kontor/service i 
brukskontoret. 

Inom sockerbruksområdet i Köpingebro fi nns 
möjlighet att utveckla kulturtemat, att skapa en port 
till Österlen med försmak av det kulturutbud som 
fi nns där. Vid stationsstråket kan ett av kvarteren 
inrymma ett nav där regionens kultur och hantverk 
möts och visas, en Mötesplats Österlen.
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Bebyggelsekaraktärer

tät bygränd bokaler
korta fasadlängder entréer variation

privata gårdar

2

utsikt
solpaneler

tegel

plåt glasindustrikaraktär

1

2. Tät bebyggelse i bykärnan

- täta, låga kvarter, 2-4 våningar
- utveckla en modern tolkning av bygränden
- variationsrikedom, korta fasadlängder
- tegel, puts, sten
- gröna tak 
- inslag av solpaneler på fasader/ tak 
- del av bottenvåning är off entlig, bokaler
- entréer mot gränden
- privata gårdar

1. Hög bebyggelse i bykärnan

- 3-5 våningar, enstaka hus upp till 10 våningar
- nya signalbyggnader såsom tidigare höga 
   industrivolymer
- utsikt
- lyktor som syns på håll
- industrikaraktär
- tegel, plåt, glas
- solpaneler på fasader/ tak
- gröna väggar
- off entliga bottenvåningar
- blandade funktioner

På följande sidor beskrivs de bebyggelskaraktärer som föreslås inom de olika delarna av byn, se också karta 
på sidan 45. För varje bebyggelsgrupp ges övergripande ramar för framtida utformning med syfte att stärka 
respektive karaktär. Fotografi erna är även här tagna från andra sammanhang och ska främst ses som inspira-
tion och stöd till illustrationerna. 
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tegel
sammansatta 
volymer

grön inramning 
mot gatan offentligt parkrum

3

offentligt parkstråk
privata trädgårdar

lätt karaktär

låga volymer

puts, inslag av trä4

3. Hus i park

- ny bebyggelse tar utgångspunkt i parkens bruksvillor
- tegel
- sammansatta volymer; burspråk, torn, detaljbearbetning
- mindre fl erfamiljshus i 3-4 våningar, och enbostadshus/       
parhus i 2-3 våningar
- off entligt tillgängliga parkrum
- grönt inramad park mot omgivande gator

4. Hus längs vatten- och naturstråket

- enbostadshus, låga volymer, 1-2 våningar
- lätt och ljus karaktär 
- puts, tegel  och inslag av trä
- privata trädgårdar
- inramning med häckar
- off entlig park, del av hälsoslingan
- gc-stråk längs kanterna, körbara för servicefordon
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skogskaraktär
trä

naturmaterial
lätt grundläggning

naturtomter

5

5. Fritidshus i skogen

- låga volymer, 1-2 våningar
- moderna sportstugor, lätt uttryck 
- skogskaraktär med hus i gläntor
- naturmaterial, trä
- gröna tak
- lätt grundläggning
- naturtomter
- begränsade byggrätter
- off entligt tillgänglig natur och stråk
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Grönstruktur, rekreation  och vatten

Bruksparken och stationsstråket
Bruksparkens befi ntliga kvaliteter utvecklas och 
parken utökas och kompletteras med nya träd och 
ny parkbebyggelse.

Centralt i byn utvecklas ett stråk längs stationsområ-
det. Stråket kan gärna ha ett sammanhängande golv, 
en struktur där olika slags markbeläggning, plante-
ringar, träd och dagvattenhantering kan inordna sig. 
Plats för cykelparkering och ytor för pendlarparke-
ring ska fi nnas inom området, liksom platser där 
man kan slå sig ner och vila och titta på människor. 

Aktivitetsstråk - korta och långa hälsoslingan
Utöver resor inom och utanför tätorten fi nns ett 
mer rekreativt behov av rörelser i form av friskvård, 
träning, avkoppling eller lek. Därför föreslås att en 
rekreationsslinga utvecklas med tema kring hälsa 
och rekreation där nya mötesplatser kan utvecklas 
såsom temalekplats, aktivitetspark, fi skedammar 
mm. Ambitionen är att Köpingebro ska få ett extra 
tillgängligt utbud av träningsmöjligheter och där-
för är det viktigt att aktivitetsstråken i Köpingebro 
identifi eras som en del av trafi ksystemet redan i 
ett tidigt skede. Det är även viktigt att anläggning-
ar för spontanidrott inte bara innefattar barnens 
förutsättningar till lek och rörelse. Även vuxnas 
behov av nära, tillgängliga och användbara anlägg-
ningar och platser för spontanidrott måste beaktas
så att spontanidrotten får en mer framträdande roll 
i bylivet.

På den norra sidan av järnvägen ligger skolområdet 
med dess lekplatser, parken med bruksbyggnader 
och idrottsplatserna. Dessa är alla områden som 
föreslås utvecklas och ges utrymme att växa. På 
den södra sidan av järnvägen ligger Fredriksbergs 
skogsområde vars grusvägar används för prome-
nader och rekreation, Nybroån som föreslås göras 
mer allmänt tillgänglig och området kring dam-
marna som föreslås utvecklas för fi ske, turism och 
rekreation.

Ett sammanbindande grönt stråk, en “loop”, före-
slås utvecklas som följer ån, går genom skogen, 
idrotts- platsen och längs ett lågstråk med dagvat-
ten genom den nya bebyggelsen. I stråket fi nns 
utrymme att fördröja och rena dagvattnet. Höjd-
sättning, avrinning och dragning av lågstråket stu-

Tidig visionsbild som visar de kvaliteter som kan skapas längs natur- och dagvattenstråket.

Bruksparken med stora gräsytor och uppvuxna träd.
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Idrottsplats

Skog

Fiske-

dammar

Principbild som visar förslag på gröna stråk och kopplingar som kan utvecklas. Gula prickar markerar befi ntliga och möjliga nya mål-
punkter längs aktivitetsstråken. Streckad linje visar förslag på dragning av lågstråk för dagvatten som tillsammans med Nybroån skapar 
en slinga genom byn.

deras vidare i kommande planarbeten. Troligen blir 
det en brytpunkt i grönområdet söder om Boställe-
vägen, där vattnet leds österut till Nybroån respek-
tive söderut mot Fredriksbergsvägen och vidare 
mot Nybroån vid golfbanan. Innan dagvattnet når 
Nybroån är det viktigt att säkerställa att eventuella 
markföroreningar leds i separata reningssystem. 
Inom Fredriksbergsområdet fi nns möjlighet att 
samla dagvatten i lågstråk i nordsydlig riktning och 
leda det till den låglänta fuktiga hagmarken i sydväst. 

I ett första skede föreslås den korta s.k. hälsoslingan 
utvecklas. För att den ska vara bekväm och trygg att 
röra sig längs bör den förses med belysning, gärna 
genom lokalt producerad sol-el. I ett senare skede 
kan också den långa hälsoslingan etableras. Den 
ligger i randgränsen av byn och kan ha en enklare 
karaktär utan belysning. Här är det möjligt att ut-

veckla en ridled som eventuellt kan utökas och om-
fatta bl a stridsvagnsspåret och vara sammankopp-
lad med regionala ridleder.

Hagmark

Gläntor

Lek

Picknick

Lek

Utegym

Kanot

Golf Havet

Från bykärnan är det inte långt till Nybrostrand och havet. 
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Flygfoto med havet i förgrunden och Köpingebrovägen/ Nybrovägen som leder norrut till Köpingebro med bykärnan i öster och skog-
sområdet kring Fredriksberg i väster. Foto: Ystads kommun.

I anslutning till stationen i byns centrala hjärta 
utvecklas ett nytt byrum/en generös planskild gång- 
och cykelkoppling under järnvägen. Denna bildar ny 
säker väg till skolan norr om järnvägen. I framtiden 
kan kopplingen även stödja utökad tågtrafi k med 
perrong norr om järnvägen.

Ytterligare två stråk som föreslås utvecklas är strids-
vagnsstråket och det nya cykelstråket norrut mot 
Stora Köpinge. 

Ån
Nybroån slingrar sig fram genom jordbruksland-
skapet och inspirerar till rekreation, både för den 
som vill röra sig längs åkanten och för den som vill 
färdas med kanot eller kajak. Tillgängligheten kring 
ån kan utvecklas med stigar och röjning av buskage 
i vissa partier.

Dammarna
Området kring de tidigare reningsdammarna i nord-
ost som har ett rikt natur- och djurliv, kan utvecklas 
och göras mer tillgängligt för rekreation och besöks-
näring. Med inplantering av fi sk i dammarna kan 
en mötesplats för sportfi ske utvecklas, kanske med 
uthyrningsstugor för kortare övernattning.

Skogen
Skogen söder om idrottsplatsen är ett uppskattat 
strövområde. Denna bynära kvalitet ska fi nnas kvar. 
I området med den föreslagna fritidsbebyggelsen 
inom Fredriksberg ska de inre delarna göras tillgän-
gliga för rekreation och stråk mot hagmarken.

Stråk mot havet
Från bykärnan i Köpingebro till havet är det bara 
cirka 3 km. Längs Nybrovägen leder ett tydligt stråk 
med en separat gång- och cykelväg till Nybrostrand.



Fördjupad översiktsplan Köpingebro       Antagandehandling60

Trafi k och rörelsestråk
För att främja en hållbar utveckling ur alla perspek-
tiv krävs att stationsorterna utvecklas till trygga 
och levande stadsmiljöer. Därför är det viktigt att 
marken i tätorterna utnyttjas bättre. Genom att 
bygga tätt, blandat och tillgängligt i stationsorter kan 
Skånes befolkning fördubblas, utan att biltrafi ken 
ökar.

Vad som är att betrakta som ett stationsnära läge 
skiljer sig en del åt beroende på vem man frågar 
och vilket trafi kslag som avses. I de riktlinjer för 
gångavstånd till hållplatser som har tagits fram, 
t.ex. TRÅD, har 400 meter fågelvägen varit gränsen 
för god standard. Enligt Skånetrafi ken ökar dock 
avståndet som anses vara rimligt att förfl ytta sig om 
det är en järnvägsstation istället för en busshållplats, 
då anses ett avstånd på 1500 meter vara rimligt. 
Trafi kverket menar istället att ett område inom 2-3 
km från stationen kan ses som stationsnära. Detta 
baseras på en värdering av vad som kan anses vara 
ett rimligt cykelavstånd. I bilden nedan illustreras
de geografi ska upptagningsområdena för dessa 

avstånd som kan anses innebära ett stationsnära läge 
för gång och cykel. Vid ett avstånd på över 3 kilo-
meter uppskattas de fl esta köra bil.

Framtida vägnät
Stationsområdet

I samband med utbyggnaden av Köpingebro är det 
även viktigt att stationsområdet utvecklas. Tillgän-
gligheten till stationsområdet ska fungera för att 
kunna erbjuda det stationsnära boende som den 
fördjupade översiktsplanens förslag bygger på. För 
att kunna erbjuda så många invånare som möjligt 
i och omkring Köpingebro möjligheten att pendla 
behöver även pendlarparkering utvecklas. I sam-
band med nu aktuella fördjupad översiktsplan har 
ett skissförslag tagits fram som visar hur en sådan 
parkering skulle kunna placeras och utformas.
Förslaget visar på en pendlarparkering norr om 
befi ntlig järnvägsövergång.

YSTAD

KÖPINGEBRO

NYBROSTRAND

STORA 
HERRESTAD

YYYYSYSYSYSTATATATADD

KÖKÖKÖÖKÖPIPIPIPINNNGNGEBRO

NYNYBRBROSOSTRTRANDD

A A 
RREESESSSTTATATAAAADDDDD

Avstånd från tågstationerna i Köpingebro och Ystad.

Gång 400 m

Cykel 1,5 km

Cykel - Bil 3 km

Järnväg

Bil > 3 km

Pendlarparkering norr om stationsområdet. Vy från nordöst.
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Gång- och skolstråk

I förslaget på hur Köpingebro ska utvecklas föreslås 
skolan få en stor tomt där den kan utvecklas i rikt-
ning mot idrottsplatsen och i takt med att byn växer. 
Skolvägarna ägnas därför särskild uppmärksamhet.
Det positiva med avstängningen av Sockerbruksvä-
gen har varit att det blivit mindre trafi k runt skolan, 
och barnen kan därmed vistas där på ett säkert sätt.
Föreslagen korsning över järnvägen i sydväst gör 
att trafi ken som alstras från det nya området inte 
behöver trafi kera Fredriksbergsvägen, utanför 
skolområdet. Det viktigaste skolstråket kommer att 
fortsätta vara Nybrovägen, varför korsningen med 
järnvägen vid skolan föreslås göras planskild för 
gång- och cykeltrafi ken.

Det lokala gång- och cykelnätet är, som nämnts tidi-
gare, relativt välutvecklat. Det är viktigt att även det 
nya området får cykelvägar av hög standard som
kopplas ihop med det övriga nätet. Den planskilda 
korsningen är viktig för att säkerställa att framkom-

ligheten är god för gång- och cykeltrafi kanter till det 
nya området och för att järnvägens barriäreffekt ska 
minska.

Två cykelstråk som bör utvecklas är Stridsvagns-
stråket mot Ystad, som idag endast är en grusväg, 
och en ny koppling norrut mot Stora Köpinge.

Förslag till gena gång- och skolstråk i Köpingebro.

Förslag på framtida planskild korsning vid stationen och skolan. 
Vy från söder.

0 10011 500

Lokalnät - befintligt gång- och cykelstråk

Huvudnät - planerat gång- och cykelstråk

Huvudnät - befintligt gång- och cykelstråk

Lokalnät - planerat gång- och cykelstråk

Skolområde

Plankorsning

Planskild korsning
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Kollektivtrafi k/arbetspendling

Den planerade bebyggelsen ligger inom ett attraktivt 
avstånd från stationen vilket ger goda möjligheter 
för ett kollektivt resande. Exploateringen i Köpinge-
bro skapar även möjlighet för ökad turtäthet i och 
med det ökade resandeunderlaget. Genom att 
anlägga en central, attraktiv pendlarparkering och 
skapa goda anslutande gång- och cykelvägar förbät-
tras förutsättningarna för minskat bilresande. En 
busslinje genom Köpingebro, med koppling till 
stationen, bör återupptas med tanke på det ökade 
resandeunderlaget i och med exploateringen, vilket 
ytterligare förbättrar möjligheterna för ett hållbart 
resande.

Biltrafi k

I bilden till höger illustreras det föreslagna lokala bil-
nätet. Förslaget går ut på att Fredriksbergsvägen för-
längs söderut och kopplats ihop med Nybrovägen.
Denna koppling är viktig för att det nya området ska 
kopplas till övriga Köpingebro. Kopplingen innebär 
även att Fredriksbergsvägens befi ntliga sträckning, 
utanför skolan, avlastas vilket är positivt.

Dessutom bör den befi ntliga plankorsningen vid 
stationen utvecklas och den östra plankorsningen 
förtydligas och få en ny koppling norrut så att det 
nya området blir mer tillgängligt.

I nära anslutning till tågstationen föreslås pendlar-
parkering inrymmas för resande från omlandet så att 

Framtida biltrafi knät översiktligt.

Framtida biltrafi knät lokalt.

Bil, bef vägnät
Bil, föreslaget vägnät

Plankorsning

(xx)

Andel tung trafik

Årtal

xx %

Bil, bef vägnät
Bil, föreslaget vägnät

Plankorsning

Årtal



63Fördjupad översiktsplan Köpingebro       Antagandehandling

0 1001 500

11000/10%

8400/9%

4200/6%

3100/5%

800/15%

1600/8%

600/3%

500/4%
2300/7%

1600/7%

1800/5%

2700/9%

1100/9%

1300/8%
300/4%

700/11%

de har goda förutsättningar att ställa bilen och resa 
vidare med kollektivtrafi k. Här fi nns även möjlighet 
till parkeringshus på längre sikt.

Den största förändringen i det nya området är att 
Sockerbruksvägen öppnas upp för personbilstrafi k. 
Denna väg är historiskt viktig för de boende i byn 
eftersom det var denna väg man körde innan sock-
erbrukets expansion förhindrade detta. Socker-
bruksvägens förlängning ska ha god framkomlighet 
med t.ex. få direktutfarter för att locka trafi ken 
att köra norrut och avlasta väg 9. Större delen av 
trafi ken som alstras i Köpingebro förväntas dock 
fortfarande gå söderut mot väg 9 och vidare in mot 
Ystad. Genomfartstrafi k förväntas fortsätta utnytt-
ja Karlsfältsvägen/Fallenbjärsvägen som löper 
förbi Köpingebro istället för att man kör igenom 
Köpingebro då det fortfarande kommer att gå fort-
are att välja förbifarten.

Ytterligare en förändring i vägnätet som ligger utan-
för den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro, 
men som påverkar dess förutsättningar, är den nya 
vägen förbi Stora Herrestad som Trafi kverket plane-
rar med byggstart 2015.

Befi ntliga trafi kfl öden.

Trafi kfördelning och trafi kalstring
En bedömning av trafi kalstringen med utgångs-
punkt från skissad struktur och täthet har gjorts. 
Den nyskapade trafi ken har beräknats med hjälp av 
Trafi kverkets trafi kalstringsverktyg. Antalet boende 
per villa/småhus antas vara 3 personer vilket ger 4,5 
fordon/årsdygn och bostad medan antalet boende
per lägenhet antas vara 2 personer vilket ger 2,2 

Uppräknat trafi kfl öde 2035 inklusive exploateringens trafi k.Nyalstrad trafi k på grund av exploateringen.
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fordon/årsdygn och bostad. Den befi ntliga trafi kens 
fördelning på vägnätet har bedömts med utgångs-
punkt från underlag avseende resandet i Ystads 
kommun enligt ”Resvanor Syd 2007” samt de be-
fi ntliga trafi kfl ödena på vägnätet där majoriteten av 
trafi ken går söderut mot väg 9.

En ny förusättning är dock att Trafi kverket kom-
mer att bygga en ny väg förbi Stora Herrestad med 
byggstart 2015. Detta gör att det antas bli mer att-
raktivt att köra mot väg 19 i nordväst jämfört med 
väg 9 i söder för bilresor i riktning mot Ystad och 
Malmö. En viss omfördelning av trafi ken till/från 
Köpingebro kan därmed förväntas ske. Detta gäller 
framför allt den nyalstrade trafi ken från de plane-
rade utbyggnaderna, som i större utsträckning antas 
välja att köra via väg 19. Den nyalstrade trafi ken har 
lagts ut på det föreslagna bilnätet utifrån den upp-
skattade fördelningen. Med detta som grund kan
trafi kmiljöer analyseras i princip.

En speciell förutsättning för väg 9 är att det är en 
kustväg som är mycket mer trafi kerad sommartid än 
vintertid. Detta innebär att de boende i Köpingebro 
kan antas ha ett annat rörelsemönster på sommaren, 
då de i större utsträckning kör norrut jämfört med 
övriga året eftersom det under sommaren är mycket 
större trafi kfl öden på väg 9.

I bilden på föregående sida redovisas de uppräknade 
trafi kfl ödena år 2035. Den befi ntliga trafi ken på väg 
9 har räknats upp med hjälp av Trafi kverkets upp-
räkningstal. Utöver uppräkningen har ett tillskott 
motsvarande hälften av den nyalstrade trafi ken 
från Köpingebro lagts till. På övriga vägar kring 
Köpingebro har den befi ntliga trafi ken antagits vara 
oförändrad. Den trafi kökning som sker på dessa 
vägar utgörs av det trafi ktillskott de planerade ut-
byggnaderna i Köpingebro ger.

Helhetsbild av trafi ken

Tillgänglighet

En god tillgänglighet med fokus på de hållbara 
trafi kslagen kommer att säkerställas i Köpingebro. 
Med de föreslagna åtgärderna i cykelnätet förbättras 
tillgängligheten för cykel. 

Genom att koppla ihop Sockerbruksvägen med 
Karlfältsvägen i norr ökar tillgängligheten i hela 
Köpingebro. Ett fi nmaskigt gatunät eftersträvas där
god tillgänglighet för gång-, cykel- och biltrafi ken, i 
låg hastighet, möjliggörs. Den planskilda korsningen 
vid skolan ökar dessutom tillgängligheten för gång- 
och cykeltrafi ken eftersom barriäreffekten från 
järnvägen minskar.

Trafi ksäkerhet

Redan idag är trafi ksäkerheten i Köpingebro mycket 
god. Detta beror delvis på att Fallenbjärsvägen/
Karlfältsvägen fungerar som en förbifart vilket
gör att all genomfartstrafi k färdas här. Det faktum 
att Sockerbruksvägens förlängning öppnas vilket 
möjliggör genomfart genom Köpingebro förväntas
inte få någon avgörande effekt på trafi ksäkerheten.

Trafi ken kommer dock att öka, främst på Sock-
erbruksvägen/ Nybrovägen/ Köpingebrovägen. 
Inne i kvarteren påverkas trafi ken endast i ringa 
omfattning. I samband med ökade trafi kmängder 
fi nns det alltid en risk att trafi ksäkerheten försämras. 
Trafi kökningen måste tas omhand genom att skapa
trygga och trafi ksäkra miljöer för de boende i 
Köpingebro. Korsningspunkter och vägsträckor 
utformas så att trafi ksäkerheten säkerställs. Det 
pågående trafi ksäkerhetsarbetet i tätorten måste 
fortsätta och trafi ksäkerheten ska lyftas fram i ar-
betet med utbyggnaden av Köpingebro.

Det är viktigt att skapa trygga och trafi ksäkra över-
farter för oskyddade trafi kanter i de punkter där de 
behöver korsa gatan i samma plan som biltrafi ken. 
Överfarterna bör utformas så att inte körhastigheten 
överskrider 30 km/h. Det kan göras genom up-
phöjningar, avsmalningar eller liknande åtgärder.
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Hållbar byutveckling
För att främja en hållbar utveckling ur alla perspek-
tiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till 
trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett 
exempel på en stationsort där det fi nns stor poten-
tial att bygga tätt och blandat nära stationen och 
utan att stora ytor för jordbruksmark behöver tas i 
anspråk. Köpingebro är den största tätorten utanför 
Ystad och är i kommunens översiktsplan utpekad 
som en av kommunens mest intressanta utbyggnads-
orter. 

Social hållbarhet - Människan i fokus
Social hållbarhet och termer som delaktighet, jäm-
ställdhet, integration, folkhälsa och tillgänglighet, är 
ett viktigt element i den fysiska planeringen. I den 
fördjupade översiktsplanen för Köpingebro berörs 
främst sociala aspekter som tillgänglighet, mångfald 
och delaktighet för att kunna uppnå en levande och 
välmående landsbygd . För att ett samhälle ska vara 
levande krävs att människorna trivs och mår bra. 
För att uppnå ett välmående samhälle behöver de 
sociala aspekterna av den fysiska planeringen belysas 
i ett tidigt skede. 

För en ökad attraktivitet och för att stärka en plats 
identitet krävs att människans behov sätts i fokus. 
Både genom att planera för människor och med 
människor. Genom den tidiga medborgardialogen 
har boende och verksamma i Köpingebro varit 
delaktiga och haft möjlighet att påverka miljön där 
de bor och lever. Det handlar om att ta hänsyn till 
olika människor - barn, vuxna, äldre - och deras 
behov och intressen. Vidare handlar det om att 
skapa en attraktiv livsoas - en god boendemiljö med 
tillgång till grönområden, kultur, service och kollek-
tivtrafi k. 

Service i form av skola, vård och äldreboende är 
något som är starkt efterfrågat i Köpingebro idag 
och uppkom så väl under designdialogen som under 
de samrådsmöten som hölls för den fördjupade 
översiktsplanen under hösten 2012. En detaljplan 

för ett utökat skolområde har antagits i enlighet 
med den fördjupade översiktsplanens förslag och 
ett vård- eller äldreboende skulle förslagsvis kunna 
placeras inom blandstaden i det framtida Köpinge-
bros centrala delar. Ett rikt utbud av service så väl 
som bostäder bidrar till så väl tillgänglighet och 
mångfald som delaktighet.

Tillgänglighet

De många värden som fi nns i Köpingebro med 
omgivning måste tillvarata alla gruppers möjlighet 
till boende, hälsa- och rekreation, fritid- och kultur, 
kollektivtrafi k, gång- och cykelstråk m.m.

Det ska fi nnas möjligheter för alla samhällsgrupper 
att kunna bo och röra sig i och kring Köpingebro. 
Förutom blandade boendeformer behöver också 
byggnader som inrymmer verksamheter, vägnätet 
och områden för kollektivtrafi ken utformas med 
tillgänglighetsanpassning. Genom planerna på en 
anlagd hälsoslinga kan fl er människor ges tillgång till 
tätortsnära rekreation.

Hälsa och rekreation

Det ska vara lätt att nå natur och rekreation när man 
bor i Köpingebro. I planen föreslås ett samman-
bindande aktivitetsstråk som knyter ihop nya och 
befi ntliga målpunkter kring hälsa, rekreation och 
spontanidrott. Tydliga stråk till omgivande natur och 
till havet föreslås också förstärkas.

Inte bara i den täta blandstaden utan även i bostads-
beståndet överlag ska det kunna erbjudas olika 
boendeformer efter behov, så som äldreboende, 
vårdboende eller LSS-boende. Det är även önskvärt 
att det fi nns bostäder med olika upplåtelseformer 
för att kunna erbjuda boende till alla samhällsgrup-
per.

Ekonomisk hållbarhet - Blandade funktioner
I den fördjupade översiktsplanen för Köpingebro 
föreslås en bystruktur som i den inre kärnan, bland-
staden, kan erbjuda ett dynamiskt område centralt i 
orten. Genom blandstadens placering mitt i byn och 
tanken om att kunna inrymma så väl bostäder som 
handel, verksamheter och service fi nns det ett bra 
underlag för att tidigt kunna tillgodose både ekono-
miska och sociala aspekter. 

En hållbar utveckling bygger på ett samspel 
mellan sociala, ekonomiska och ekologiska 
faktorer. 
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En hållbar byutveckling ska också medverka till 
god samhällsekonomi och skapa förutsättningar för 
näringsverksamhet och arbetsplatser. I Köpinge-
bro vill vi skapa en miljö där byns historia vävs in 
i framtiden. En by med blandade funktioner som 
är levande över dygnet där nya småverksamheter 
kan etableras inom det tidigare sockerbruksområ-
det, dels i den nya bebyggelsens bottenvåningar i 
bykärnan men också inom och i anslutning till den 
befi ntliga verksamheten Fibrex. 

Ekologisk hållbarhet - Hushållning med mark 
och energi
Utvecklingen av Köpingebro sker till stor del inom 
redan ianspråktagen mark genom användandet av 
nedlagd industrimark. Bebyggelsen koncentreras till 
bykärnan där social service fi nns utbyggd och kan 
utvecklas vidare.

Att dra nytta av stationsläget och koncentrera 
bebyggelsen till denna är en viktig faktor för att 
uppmuntra kollektivtrafi kåkandet och därmed min-
ska koldioxidutsläpp och hushålla med energi. Det 
ska också vara lätt att ta cykeln till stationen och det 
ska fi nnas gott om plats för pendlarparkering nära 
stationen. Vid pendlarparkeringen bör också fi nnas 
laddningsstationer för laddning av elbilar och plats 
för bilpooler m.m.

I den tidiga dialogen fördes diskussion om bl.a. 
lokalt producerad sol-el och/ eller sol-energi som 
skulle kunna bli ett signum för Köpingebro och 
nyttjas för bl.a. belysning av rekreationsslingan och 
som tak- och fasadmaterial på delar av byggnaderna.

I det fortsatta planarbetet och i kommande bygg-
skeden bör man uppmuntra återvinningsbara mate-
rial som är framtagna av förnybara resurser. Man 
bör göra medvetna val med material som håller över 
tiden och därmed minskar underhållsbehovet. För 
rening och hushållning med vatten bör gröna tak 
och fasader, liksom genomsläppliga markmaterial, 
uppmuntras.

Ett övergripande förslag på lokalt omhändertagande 
av dagvatten redovisas i planen genom bl.a. lågstråk 
och dammar längs hälsoslingan.
 
En successiv utveckling av byn
Utvecklingen av Köpingebro kommer ske under 
lång tid. Genom den framtagna strategin för etapp-
vis utbyggnad kan byn få en succesiv utveckling där 
byns identitet och karaktär hinner med att bevaras 
och utvecklas. 

Principbild - nytt och gammalt vävs ihop till en bärkraftig helhet.

den nya bykärnan norr om järnvägen

befi ntlig bykärna 
och station

lokstallet kampanjehemmet
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KÖPINGEBRO - UTVECKLING AV EN HÅLLBAR STATIONSBY 

Konsekvenser av Köpingebros utveckling
Med en ökad befolkning i Köpingebro växer be-
hovet av service och handel vilket gynnar affärs-
verksamheterna i området. Detta kan i sin tur ge en 
större efterfrågan på arbetskraft i området . Genom 
olika boendeformer kan en dynamisk befolknings-
sammansättning skapas som bidrar till mångfald och 
ett levande samhälle. Med stationen mitt i byn ökar 
tillgängligheten till kommunikationer vilket i sin tur 
borde öka attraktiviteten till Köpingebro – och den 
omkringliggande landsbygden – som bostadsort, 
även om arbetsplatsen kanske fi nns någon an-
nanstans.

Ett ökat utbud av service, verksamheter och blan-
dade boendeformer skapar även attraktion för 
omkringliggande byar och småorter. Trycket på cen-
tralorten Ystad kan därmed minskas och Köpinge-
bro skulle kunna utvecklas till en mindre centralort 
för omgivningarna. Nätverkande mellan byarna 
och föreningar är viktigt och en del i att skapa en 
levande landsbygd. 

Ett växande Köpingebro ska inte bara gynna orten 
i sig, ett nätverk och utbyte kan skapas med det 
omkringliggande landskapet genom till exempel 
satsningar på rekreation och friluftsliv i samarbete 
mellan byarna.
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