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Fem strategier för stadens 
utveckling
Ystads framtida utveckling kan förenklat beskrivas 
utifrån fem strategier:

• Mera Ystad
• Staden möter havet
• Förädla staden
• Stad möter land
• Klimatet förändras

Mera Ystad ska förstås i bemärkelsen fler invånare 
och fler arbetstillfällen, men också mer av de posi-
tiva värden som staden har. Staden möter havet tar 
fasta på stadens unika läge vid havet och möjlighe-
terna att koppla staden till havet. Förädla staden 
går ut på att förädla och utveckla staden, att bevara 
det värdefulla och lägga till nytt. Stad möter land 
hanterar mötet mellan stad och land, den stadsnära 
landsbygden. Slutligen behöver staden en strategi 
för att möta de effekter som klimatförändringarna 
kommer att ge. Strategierna redovisas utförligt i 
respektive avsnitt. Strategierna går delvis in i varan-
dra och det är avsiktligt. På så sätt vävs de ihop och 
skapar tillsammans en helhet. 

Strategierna handlar också om att stärka Ystads 
roll som regional kärna i sydöstra Skåne. Ystad ska 
erbjuda möjligheter att etablera service, verksamhe-
ter och strukturer som tjänar inte bara staden, utan 
hela kommunen och angränsande kommuner. 

Strategierna sammanfattar de frågor som avgränsats 
som de viktigaste att arbeta med fram till 2030, 
och de utgör huvuddragen i planförslaget. De 

KAPITEL 4
Strategier för 
staden Ystad 2030

Detta kapitel presenterar fem huvudstra-
tegier för stadens utveckling.

Mera Ystad - behandlar bostäder, närings-
liv och infrastruktur
Staden möter havet - behandlar omvand-
ling och utveckling av hamnområdet
Förädla staden - behandlar kulturmiljö, be-
byggelse, offentliga rum och grönstruktur
Stad möter land - behandlar bebyggelseut-
veckling i gränsen mellan stad och land
Klimatet förändras - behandlar påverkan 
av klimatförändringarna och förslag på 
åtgärder

I varje strategi beskrivs nuläge och framti-
da utveckling. Till vissa avsnitt finns också 
förslag till ställningstagande formulerade.
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förslag och frågeställningar som kom fram under 
den omfattande medborgardialogen våren 2013 har 
bildat grunden för både visionen och översiktspla-
nens strategier. På så sätt är strategierna förankrade i 
medborgarnas önskemål om utveckling. Vidare har 
strategierna arbetats fram parallellt med kommu-
nens visionsarbete. De kopplar tydligt till kom-
munens vision och är att betrakta som verktyg för 
att förverkliga visionen. Kommunfullmäktige har i 
februari 2014 beslutat att planen ska grundas på de 
fem strategierna. 

Mera Ystad

Staden möter havet

Förädla staden

Stad möter land

Klimatet förändras
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MERA YSTAD
Strategin går ut på att arbeta mot att vi får mer 
av staden Ystad. Mer av Ystad i bemärkelsen fler 
invånare och fler arbetstillfällen, men också mer av 
Ystad i andra bemärkelser, som mer av det positi-
va som Ystad har redan idag. Att få mer av Ystad 
handlar inte bara om att det finns bostäder och 
arbetstillfällen, människor måste även vara lockade 
att flytta till staden. Strategierna Staden vid havet, 
Förädla staden och Stad möter land (som behand-
las i nästkommande kapitel) är på det viset också 
mycket viktiga delar i att få mer av Ystad. Att skapa 
mer av Ystad handlar också om att stärka Ystads roll 
som regional kärna i sydöstra Skåne. 

Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Här kan du läsa om bostäder, näringsliv 
samt infrastruktur/kommunikationer.
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särskilda boendeformer 2013-2025, Ystads kom-
mun). Detta genererar ett stort behov av grundut-
formade bostäder för att man även med tilltagande 
ålder och funktionsnedsättning ska kunna bo kvar i 
det ordinära bostadsbeståndet så länge som möjligt. 

Läs mer i kommunens Mark- och bostadsförsörj-
ningsprogram. 

 

Behov av särskilda boendeformer
År 2025 beräknas åldersgruppen 65 år och äldre 
omfatta cirka 28 % av Ystads befolkning (Ut-
redning och analys långsiktigt behov av särskilda 
boendeformer 2013-2025, Ystads kommun). Även 
om inflyttningen av äldre befolkning inte är stor har 
kommunen idag cirka 1000 personer som är 85 år 
och där över. Även om det ordinära bostadsbestån-
det grundutformas för att bli bra för alla, kommer 
ändå ett stort behov av vård- och omsorgsboenden 
att finnas under lång tid framöver. 

Personer med funktionsnedsättning kan få extra 
stöd genom bostad med särskild service, så kallat 
LSS-boende. Många som har rätt till LSS-boende 
behöver flytta in redan i ung ålder och behöver 
därmed också stöd livet igenom. Detta gör att 
omsättningen på LSS-bostäder är mycket lägre än 
äldreomsorgens bostadsutbud och det finns ett akut 
behov av fler bostäder med särskild service.

Efterfrågan på bostäder
I kommunens mark- och bostadsförsörjningspro-
gram (MBP) från 2012 konstateras att det är en 
bred målgrupp som efterfrågar boende i Ystad, vil-
ket innebär en efterfrågan på alla typer av boende-
former. Allt från tomter för eget byggande, grupp-
byggda villor/ radhus, bostadsrätter som radhus/
flerfamiljshus, hyreslägenheter, vårdboenden samt 
bostäder för personer med funktionsnedsättning. 

Enligt kommunens tomtkö är efterfrågan på tomter 
störst i staden Ystad. Idag finns det inom tätorten 
endast ett fåtal fribyggartomter att erbjuda i Källe-
sjö. Kön till kommunens kommunala bostadsbolag, 
Ystadbostäder, visar att efterfrågan för hyreslägen-
heter är störst för centrala Ystad och för lägenheter 
med 2-3 rum. Den största gruppen i bostadskön 
är ungdomar födda mellan 1981-1990. Det kan 
förklaras av att hyresrätten ofta är det enda sättet 
för ungdomar att ta sig in på bostadsmarknaden. 
Cirka hälften av de som står i bostadskön bor redan 
i Ystads kommun och strax över 30 % bor i övriga 
Skåne. Efterfrågan på hyresrätter för inflyttning 
finns med andra ord både bland kommuninvånare 
och bland personer boende utanför kommunen. 

Personer mellan 25-44 år, varav många barnfamiljer, 
väljer till stor del att flytta till villa eller radhus, men 
även hyresrätt efterfrågas. De i åldersgruppen 55-64 
år som flyttar till Ystads kommun tros bosätta sig i 
huvudsak i bostadsrättslägenheter, gärna centralt i 
Ystad, då både som radhus och flerfamiljshus. Även 
hyreslägenheter och tomt för egen villabyggnation 
efterfrågas dock av denna grupp. Ystad kommun 
har en äldre befolkning (65 år och äldre) än riket i 
helhet (Utredning och analys långsiktigt behov av 

BOSTÄDER
NULÄGE
Historiskt sett har bostadsbehovet och efterfrågan 
på nybyggda bostäder i kommunen varit störst i 
staden Ystad och det antas vara så även i framtiden. 
Den största andelen av nya bostäder har därmed 
producerats i staden Ystad. För att nå Ystads kom-
muns mål om 1 % befolkningsökning/år behöver 
cirka 2400 bostäder byggas fram till 2030 i kom-
munen. 

I Ystads kommun bor närmare 60 % av befolkning-
en i äganderätt, ca 25 % i hyresrätt och ca 15 % i 
bostadsrätt. Detta kan jämföras med storstäderna 
t.ex. Malmö, där ca 22 % bor i äganderätt, 43 % 
i hyresrätt och ca 35 % i bostadsrätt. (Mark- och 
Bostadsförsörjningsprogram för Ystads kommun, 
2012-2015) 

Gatuhus i Ystad.
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tionen 3 km eller kortare och i princip hela staden 
är försörjt med stadsbussnät. 
För att hushålla med marken inom den täta staden 
måste bostadsbyggandet ske med täta strukturer 
som flerfamiljshus och radhus/sammanbyggda hus. 
Samtidigt behöver behovet möta efterfrågan. Därför 
medges en mindre del fribyggartomter innanför 
Dag Hammarskjölds väg, i Västra Sjöstadens 
norra del. Utöver dessa kan även ”nya” former 
av fribyggartomter erbjudas, i form av tomter 
för sammabyggda villor. Dessa fribyggartomter 
erbjuder större möjlighet att utforma sitt boende 
samtidigt som de uppfyller visionen om den täta 
stadens struktur.

Fribyggartomter med sammanbyggda villor i Helsing-
borg.

Stadsnära byar
För att klara behovet av bostäder och möta efter-
frågan görs satsningar för att stärka och utveckla 
byarna/bystrukturen i stadens närområde norr om 
Dag Hammarskjölds väg. I det området bör framfö-
rallt relativt täta strukturer som till exempel radhus/
sammanbyggda hus eller mindre flerbostadshus 
uppföras, men en del mindre tomter för fristående 

Olika typer av boende
För att möta den efterfrågan som finns ska en bredd 
av olika typer av bostäder kunna erbjudas i staden 
Ystad. En bredd i bostadsutbudet är också viktigt 
för att Ystad ska kunna stärka sin roll som regional 
kärna. I Ystad ska det till exempel vara möjligt att 
bo både i attraktiva havsnära lägen eller med lantlig 
koppling nära staden och med närhet till stadens 
utbud. Det ska finnas olika typer av boendeformer, 
som olika upplåtelseform och olika storlek. De 
nya bostäder som byggs ska vara grundutformade 
bland annat för att möta en åldrande befolkning. I 
takt med att staden växer och befolkningen åldras 
behöver också utbudet av särskilda boenden öka. 
Behovet av LSS-boenden måste också tillgodoses. 

Inriktning utbyggnad bostäder
Kommunens övergripande utbyggnadsprinciper 
är att bygga i kollektivtrafiknära läge, att bygga 
ny bebyggelse där bebyggelse redan finns samt att 
skapa förutsättningar för en god närmiljö. Utgångs-
punkten är att byggandet ska ske på ett hållbart sätt. 
Flera aspekter finns att ta hänsyn till som minskad 
energianvändning, minskat transportbehov och 
hushållning med marken. 

Den täta staden
Den största delen av bostadsutbyggnaden ska ske 
inom den täta staden, det vill säga öster och söder 
om Dag Hammarskjölds väg, väster om Dragonga-
tan samt inom Regementsområdet. Genom att 
bygga i det här området utnyttjas befintliga struk-
turer som till exempel infrastruktur och service. En 
koncentration av människor kan också ge än bättre 
underlag för service och tillgång till kollektivtrafik, 
aspekter som kan underlätta människors vardagsliv. 
Inom det här området är avståndet till järnvägssta-

FRAMTIDA UTVECKLING
Bostadsbyggandet ska fortsätta utvecklas i staden/
tätorten Ystad. Det ska finnas en fortsatt plan-
beredskap för bostadsbebyggelse i staden och 
dess närmsta omland. Förslaget till utveckling av 
bostadsbebyggelse ska ge beredskap för en befolk-
ningsökning med 1 % per år vilket innebär totalt 
cirka 2400 bostäder (gäller för hela kommunen)1. 
Föreslagen bostadsbebyggelse ger fram till år 2030 
möjlighet till cirka 3000 bostäder. Det är mer än 
de 2400 som den 1 % -befolkningsökningen ger 
för hela kommunen. Kommunen behöver ha en 
större planberedskap för framtiden än vad en årlig 
befolkningsökning med 1% kräver med hänsyn till 
aspekter som att kommunen inte alltid har rådighet 
över marken och att det till exempel kan uppstå oli-
ka hinder längs vägen. Det finns dessutom områden 
som har en längre utbyggnadstakt än 2030 men 
vars planeringshorisont tar sin början inom planpe-
rioden, som de stadsnära byarna och hamnområdet. 

Stationsorterna
Den största befolkningsökningen i kommunen ska 
ske i de stationsnära orterna Ystad, Köpingebro och 
Svarte. För att uppnå målet om en attraktiv boende-
kommun bör fördelningen av bostäder mellan dessa 
tre orter inte styras alltför snävt, varför kommunen 
behöver ha en planberedskap som sträcker sig över 
1% -målet.

1 Boendetätheten (antal personer per bostad) ligger i kom-
munen idag på 1,98 personer/bostad. Då denna siffra t.ex. 
inte tar hänsyn till hur stor andel av bostäderna som fungerar 
som fritidsbostäder har istället rikssnittet för boendetäthet 
på 2,1 personer/bostad använts för beräkning av det framtida 
bostadsbehovet.
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småhusbebyggelse kommer även att behövas. Ett 
större område söder om Hedeskoga föreslås plan-
läggas för friliggande villor och rad-/kedjehus, för 
att möta efterfrågan. De utbyggnadsområden som 
föreslås norr om Dag Hammarskjölds väg ligger 
samtliga inom 3-4 km från järnvägsstationen, vilket 
bedöms som ett rimligt cykelavstånd. Läs mer om 
utvecklingen norr om Dag Hammarskjölds väg i 
strategin Stad möter land, sidan 60.

Princip för utbyggnad av bostäder.

Ställningstagande:
Den största delen av bostadsutbyggnaden ska 
ske inom den täta staden, de stadsnära byarna 
stöttar upp för att täcka behovet av bostäder. För 
att hushålla med marken inom den täta staden 
föreslås i stort endast täta strukturer i form av 
flerbostadshus och radhus/sammanbyggda hus. 
Tomter för friliggande villabebyggelse tillåts inom 
Dag Hammarskjölds väg endast i en mindre del. 
Inom planområdet ska all ny bebyggelse föregås 
av detaljplan.

Utbyggnadsområden
I första hand bör områden som kan ge betydan-
de tillskott av bostäder och som kommunen har 
rådighet över prioriteras. Större utbyggnadsom-
råden inom den täta staden är Västra Sjöstaden, 
Dammhejdan, Surbrunnsområdet och Västra 
hamnområdet. Tillsammans kan de ge ett tillskott 
på cirka 1765 bostäder fram till 2030. Västra Sjö-
staden har byggts ut i etapper och bör prioriteras 
för att få en väl sammanhållen och trivsam stadsdel. 
Dammhejdan är ett område som ligger relativt 
centralt och som även har möjlighet att få goda 
kopplingar till grönområden. Det föredetta indu-
striområdet Surbrunnsområdet, mellan Surbrunns-
vägen och Fridhemsgatan, ligger på ett bra läge 
nära stadskärnan och är redan i översiktsplanen från 
2005 utpekat som ett område för blandad stadsbe-
byggelse. Västra hamnområdet utgör också ett stort 
utbyggnadsområde för bostäder och blandad bebyg-
gelse. Läs mer om Västra hamnområdet i strategin 
Staden möter havet. I samtliga områden förutom 
Västra hamnområdet pågår detaljplanearbete.

Förutom dessa områden finns ytterligare möjlighet 
till förtätning inom staden, till exempel genom 
lucktomter, tomter som tidigare inhyst mindre 
verksamheter (till exempel bensinstationer) eller 
dåligt utnyttjade markområden. Uppskattningsvis 
kan det ge ett tillskott på cirka 520 bostäder fram 
till 2030.

Norr om Dag Hammarskjölds väg finns utbygg-
nadsområden i anslutning till Källesjö, Hedeskoga 
och kring Öja gård. Tillsammans kan de ge möjlig-
het till cirka 800 bostäder. Se karta på nästa sida.

Tillgång på mark
För att säkerställa förtätning och utbyggnad av 
staden krävs tillgång på mark. Förutom Väs-
tra Sjöstaden samt Västra hamnområdet finns 
endast mindre områden med kommunägd mark 
för bostadsändamål kvar inom den täta staden.
Marktillgången kan inte alltid ske genom inköp av 
mark och andra alternativ kan vara aktuella. Genom 
till exempel aktiv förhandling med markägare eller 
exploatörer kan framtida markbehov för olika typer 
av bostäder säkerställas. Att underlätta för privata 
exploatörer är också viktigt, exempelvis genom en 
god dialog mellan exploatören och kommunen i 
plan-, bygglovs- och fastighetsfrågor samt genom en 
effektiv och välarbetad handläggning av plan- och 
bygglovsärenden.

NÄRINGSLIV
NULÄGE
Ystad är en tillväxtkommun med positiv utveckling 
i såväl näringsliv som befolkning. Ystad kommun 
har idag ca 3600 företag, merparten i form av 
aktiebolag och enskilda firmor. För 20 år sedan var 
motsvarande siffra 2400. Cirka 1200 av dessa före-
tag har en eller flera anställda. Ystad kommun har 
ca 1260 företagare, varav 37 % är kvinnor. Ystad 
har ett hållbart näringsliv genom dess diversifierade 
struktur. Branschbredden i näringslivet definierar 
också Ystad som en regional kärna.

Tillväxtverket har gjort en analys av sårbarheten 
i kommunernas näringsliv genom att kombinera 
faktorerna; beroendet av enskilda företag, andel 
förvärvsarbetande, möjlighet till arbetspendling, 
lokalt företagsklimat, företagandets omfattning 
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Karta över större utbyggnadsområden för bostäder samt möjliga platser för förtätning av bostäder (även andra platser kan bli aktuella för förtätning).
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och nyföretagande. De minst sårbara kommunerna 
finns framförallt i storstadsområdena och på ut-
bildningsorter. Ystad tillhör de minst sårbara, vilket 
förklaras av det diversifierade näringslivet (Sveriges 
nya geografi, Arena för tillväxt och Sweco Eurofutu-
res 2012).

Handel, besöksnäring och industri är några av de 
viktiga näringar som finns i Ystad. Inom industrin 
finns det traditioner inom plast, förpackning och 
verkstadsindustri. Byggverksamhet och transporter 
är också starka näringsgrenar, där hamnen ingår. 
Hotell och restaurang är en bransch som är starkare 
än för rikssnittet, tack vare stadens och regionens 
förmåga att locka besökare. Jordbruket sysselsätter 
också fler än riket i övrigt. Ystad har sjukhus, polis- 
och rättsväsende, vilket gör staden till ett regioncen-
trum för Ystad-Österlen. Ystad har en lägre andel 
sysselsatta inom företagstjänster, information och 
kommunikation samt kredit- och försäkringsväsen-
det än medelvärdet för riket. Det är branscher som 
nyttjar kontorsarbetsplatser, och det innebär mindre 
efterfrågan på just kontorslokaler i dagsläget. Dessa 
branscher kan vara en möjlig utvecklingspotential 
för näringslivet i Ystad.

Verksamheter som kräver ett större upptagningsom-
råde eller kundunderlag än en stad/kommun eller 
goda kommunikationer lokaliseras lätt till Ystad, 
som är en regional kärna för sydöstra Skåne. Exem-
pel på sådana näringslivsverksamheter är handel och 
service. För Ystad är det en fördel att vara attraktiv 
för sådana etableringar, men att vara en regional 
kärna ställer också krav på att staden kan erbjuda 
etableringsmöjligheter.

Ystad har en arbetsmarknad som sträcker sig till 
Malmö-Lund i väster, Sjöbo och Tomelilla i norr 
och Simrishamn i öster. Utpendlingen från orten 
sker framförallt till Malmö, och inpendlingen sker 
från Skurup, Tomelilla och Simrishamn. Arbets-
platserna i Ystad är koncentrerade till de centrala 
delarna av staden, östra och västra industriområdet 
samt Regementet. 

Besöksnäring
Sydöstra Skåne med Ystad och Österlen lockar varje 
år många besökare. Besökarna är till övervägande 
del från Sverige, framför allt från Skåne, Småland 
och Västra Götaland samt Stockholmsområdet. Av 
våra utländska besökare kommer flertalet nattgäs-
ter från Danmark, Tyskland och Norge. Till Ystad 
kommer besökarna för att uppleva kultur, natur 
och hav. Ystads medeltida stadskärna och det rikliga 
kultur- och musikutbudet gör Ystad attraktivt hela 
året. Besöksnäringen stimulerar stadslivet och utbu-
det av restauranger och serveringar.

Bild från Ystad marina.

Film i Ystad
Ystad har under det senaste decenniet etablerat sig 
som en filmstad, för såväl nationella som interna-
tionella produktioner. Film i Skåne driver Ystad 
Filmstudios som finns på regementsområdet. Film-
näringen i Ystad ger spin-off-effekter och fungerar 
som en tillväxtmotor för andra näringar i kom-
munen. De senaste årens satsningar har genererat 
inköp och arbetstillfällen samt ökat turismutbud 
och nyföretagande. 

Verksamheter 
Östra och Västra Industriområdet, hamnområdet 
och Regementet är de mer betydande verksamhets-
områdena i staden. Lokaler för näringsverksamheter 
som kontor, småskalig produktion och hantverk 
finns i de centrala delarna. Under de senaste åren 
har tillgången på mark för verksamheter (arbetsom-
råden för industri, kontor eller blandade verksam-
heter) varit låg i Ystad. 

Genom att det Östra Industriområdet nu utökas 
med cirka 30 ha byggbar mark kommer situationen 
att förbättras. I det nya området möjliggörs etable-
ring av små och även större industriverksamheter. 
Detaljplanen möjliggör även etablering för handel 
med skrymmande varor på några tomter. Området 
kommer troligen att börja byggas ut under 2016. 
I den försäljningstakt som kommunen har haft de 
tidigare åren så räknar man med att detta område 
ska räcka i alla fall de närmsta tio åren. I det Västra 
Industriområdet återstår ett fåtal kommunala 
tomter. I den södra delen av hamnen finns också 
detaljplanerad mark för hamnrelaterad verksamhet. 
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centrala staden kan erbjuda (1 000-5 000 kvm). 
Den typen av handel har därför alltmer kommit 
att lokaliseras till lägen vid stora trafikleder, såsom 
Dragongatan och stadens infartsleder. Lokalisering-
en avgörs till största delen av möjligheten till stora 
lokaler med effektiv och enkel varuhantering, men 
ett bra skyltläge mot stora trafikflöden hör också till 
det som efterfrågas. 

Tillgång och efterfrågan på mark för handel
Ystad har under många år varit högintressant för 
många större handelsaktörer. Många etableringsfö-
retag hör av sig och söker då mark för platskrävande 
handel i externa lägen.  Även på livsmedelssidan 
finns det en stor efterfrågan, trots att det redan 
finns många aktörer etablerade inom tätorten. 
Kommunen har begränsad tillgång på planlagd 
mark för handel att erbjuda i tätorten. I den han-
delsutredning som gjordes 2007 rekommenderas 
en viss utveckling av volymhandel i externa lägen 
eftersom marknaden växer och denna typ av handel 
inte bör ligga i centrum.  

I centrum av Ystad finns idag en efterfrågan på 
fler lokaler, framförallt stora lokaler. Ett växande 
marknadsunderlag kommer att understryka detta 
behov. Tillgängligheten till centrum med olika 
transportslag är en nyckelfråga för att främja nya 
etableringar.  Tyréns har under 2014 tagit fram en 
attitydundersökning för staden, Ystad som handels-
plats, med deltagare från Ystad, Simrishamn, Sjöbo, 
Skurup och Tomelilla. Den främsta anledningen 
att besöka Ystad är för att handla, därefter att gå på 
café eller restaurang. Män besöker i större utsträck-
ning staden än kvinnor, unga och äldre är mer 
frekventa besökare sett till åldersgrupper (23 år och 

vilket tyder på ett inflöde av köpkraft. Inflödet kan 
förklaras dels med Ystads roll som regionalt han-
delscentrum, dels på den ökade konsumtion som 
orsakas av besökare.

Handelns struktur och lokalisering
Handeln i stadens centrum är mycket viktig för 
Ystad. Styrkan och konkurrenskraften hos cen-
trumhandeln i Ystad är att den är lättillgänglig för 
Ystads invånare och även för besökare, att den har 
många små butiker med personlig service, och att 
det finns en trivsel och charm i staden. Möjlighe-
terna att finna parkering inom rimligt avstånd till 
gågatan bedöms också som goda, men kan utvecklas 
ytterligare. Utbudet är starkast inom sällanköpsva-
ror som kläder och skor, kosmetik och optik. Inom 
dagligvaror finns det livsmedelsbutiker, systembolag 
och flera apotek. 

Stora Östergatan i Ystad.

De senaste decenniernas strukturomvandling inom 
handeln har gjort att vissa sektorer, såsom livsmedel, 
elektronik, järn- och bygghandel och heminred-
ning med flera, bedrivs i större lokaler än vad den 

Efterfrågan på mark för verksamheter
Efterfrågan på mark för etablering av verksamheter 
har varit relativt kontinuerlig och stabil under de 
senaste 8 åren. Efter att ha stagnerat något under 
2012 så började efterfrågan stiga igen under sista 
halvåret 2013. På verksamhetssidan är det främst 
mindre tomter som efterfrågas, storleksmässigt 
3-4.000 kvm stora tomter. Det är ofta lokala företag 
som tidigare har varit hyresgäster och som i takt 
med att de har vuxit också växer ur sina befintliga 
lokaler och då ofta istället hellre vill investera i ett 
nybygge än att hyra något större. Dessa småföretag 
är dock ganska priskänsliga och priset på marken 
har stor betydelse. Någon efterfrågan på mark för 
renodlade kontorsbyggnader finns inte.

Handel 
Ystad har historiskt sett varit, och är fortfarande, 
en handelsstad. Idag är Ystad den största orten för 
handel i sydöstra Skåne. Handeln i Ystad omsätter 
1 900 miljoner kronor, och sysselsätter drygt 800 
personer (HUI Research). Handel är därmed den 
näst största arbetssektorn i Ystad efter vård och 
omsorg. 

Handeln indelas i dagligvaror och sällanköpsvaror. 
I dagligvaror innefattas förutom livsmedel också 
alkohol och apoteksvaror. 89 % av den köpkraft för 
dagligvaror som finns i Ystad hamnar hos handlar-
na i kommunen. 11 % av köpkraften hamnar hos 
handlare utanför. Siffran har varit sjunkande ett 
antal år, och det tyder på en ökande konkurrens 
utifrån för dagligvaror.  

Alla övriga konsumtionsvaror hänförs till sällan-
köpsvaror. Index för Ystad kommun ligger på 126, 
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ett större produktutbud, fler aktiviteter och eve-
nemang hela året och med tillgängliga platser och 
upplevelser. Besöksnäringen är ett skyltfönster för 
inflyttning och etablering där besökarnas krav och 
förväntningar genererar positiva effekter för invå-
narna.

Verksamheter 
Kommunen vill fortsatt kunna erbjuda mark för 
verksamheter i staden/tätorten Ystad eller dess 
närmsta omland. För att kunna göra det är det 
viktigt att kommunen hushåller med den mark för 
verksamheter som finns idag. Detta görs genom 
krav på byggnadsskyldighet i köpeavtalen, återgång 
av mark då villkor i köpeavtalen inte uppfylls, 
begränsning av tomtstorlek med mera. I det Östra 
Industriområdet finns det möjligheter till förtät-
ning, både genom att gällande byggrätter nyttjas 
mer effektivt och genom delning av större tomter, 
men också genom ökning av byggbar yta där det 
prövas som lämpligt.

I ett längre perspektiv krävs det planläggning och 
iordningställande av mark för nya verksamheter. I 
Ystad behövs det också mark för verksamheter som 
önskar anslutning till järnvägsnätet. För att säkra 
tillgången på mark i framtiden behöver kommunen 
också finna helt nya områden för verksamheter.

Nytt område för verksamheter
Att hitta mark för verksamheter i eller i anslutning 
till staden Ystad är inte helt enkelt. Ystad tätort om-
ges till stor del av områden av riksintresse för natur-
vård och kulturmiljö, strandnära områden samt av 
områden som avsatts för framtida grönstrukturut-
byggnad. När det nya verksamhetsområdet vid Öja 

både näringslivet och kommunen. Rådets syfte är 
att jobba med strategiska frågor kopplade till tillväxt 
och att ha en dialog med sina respektive branscher. 
Tillväxt Syd i samverkan med näringslivet, Spar-
banken Syd, Simrishamns och Tomelilla kommuner 
är ett framgångsrikt samarbete som arbetar med 
utbildningar, projekt för att skapa tillväxt, nya ar-
betstillfällen och ett unikt nätverk i Ystad Österlen. 
Tillväxt Syd samlar ett 50-tal företag med samman-
lagt 650 anställda som har behov av kompetensut-
vecklingsinsatser för att växa. Ystad är också med i 
Nyföretagarcentrum Ystad/Österlen som arbetar för 
skapandet av nya företag.

Film i Ystad
FINK, filminkubatorn i Ystad, har etablerats med 
avsikt att bli utvecklingscentrum för film och 
fiktionsturism i Skåne. FINK finns på regements-
området och erbjuder arbetsplats för dem som 
arbetar med utveckling och innovation inom film, 
kommunikation, kreativt skapande, mediebranscher 
och besöksnäring.

Besöksnäring
Kultur, natur och havet är det som främst lockar be-
sökare till Ystad. Genom att utveckla besöksutbudet 
och utveckla marknadsföringen kring platser och 
upplevelser i kommunen kan besöksnäringen även 
för andra funktioner i kommunen och staden öka, 
som övernattningstillfällen, restaurangbesök m.m. 

Ystad kommer att fortsätta attrahera besökare från 
hela världen med sin stadscharm, sitt utbud av 
aktiviteter och evenemang liksom med en storslag-
na natur med tillgänglig kust. Attraktionskraften 
ökar med fler året runt öppna anläggningar, med 

yngre samt 66 år och äldre) och bilen är det van-
ligaste transportmedlet, därefter till fots och med 
cykel. I en jämförelse mellan vad människor tycker 
är viktigt vid val av handelsplats och vad de tycker 
att Ystad är bra på märks de största skillnaderna i 
pris och utbud av affärer. Man önskar att öppet-
tiderna förlängs för så väl butiker som caféer och 
restauranger och att det blir söndagsöppet. Pubar 
och uteställen saknas också i staden. Malmö är den 
största konkurrenten för sällanköpshandel.

FRAMTIDA UTVECKLING
Region Skåne har 2010 genomfört en närings-
livsdialog för att fånga upp näringslivets syn på 
etablering, exploatering och expansion. Ett antal 
faktorer har identifierats som viktiga för att attrahe-
ra morgondagens näringsliv. Näringslivet lyfter fram 
vikten av att kommunen har en tydlig vision och 
profilering, och att näringslivet ska vara delaktiga 
i arbetet att utveckla kommunen. Kommunen ska 
vara tydlig i sin strategiska planering och visa åt 
vilket håll utvecklingen ska gå. Samordning mellan 
kommunens och näringslivets planering är viktig, 
likaså att kommunen ska ha en tydlig kundorien-
tering. Planeringen behöver inriktas på både små 
och stora företag, och det behövs en förståelse för 
olika verksamheters olika preferenser och behov 
vid lokalisering. Rätt plats för rätt företag är viktig. 
Humankapitalet blir allt viktigare, och kommunen 
behöver skapa en identitet och attraktionskraft 
som tilltalar både boende och företag. Att sörja för 
goda kommunikationer och hög tillgänglighet blir 
allt viktigare, liksom att sörja för en god regional 
samverkan.

För att stärka och utveckla näringslivet i Ystad finns 
Näringslivsrådet, som består av representanter från 
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Ställningstagande:
Kommunen ska fortsatt kunna erbjuda mark för 
verksamheter i staden Ystad eller dess närmsta 
omland.  

planlades bedömdes det då att det inte fanns några 
alternativ till den lokaliseringen. När vi blickar fram 
mot 2030 kommer det nya verksamhetsområdet vid 
Öja inte att räcka. Vi kommer att behöva ytterligare 
mark för att Ystad återigen inte ska stå utan mark 
för etablering av verksamheter.

I utbyggnadsstrategin som antogs 2011 som ett 
tillägg till Översiktsplan 2005 pekas ett utrednings-
område för verksamheter ut norr om Hedeskoga, 
för att kunna möta framtidens behov av mark. 
Området ligger intill en avfallsanläggning. Runt 
avfallsanläggningen finns det en skyddszon på 500 
meter där det inte är lämpligt att uppföra bostäder. 
Andra, mindre störande, verksamheter kan med för-
del lokaliseras inom den skyddszonen. Sådana verk-
samheter kan vara till gagn genom att de förhindrar 
spridningen av störningar.  Området är redan idag 
påverkat inte bara av avfallsanläggningen utan även 
av vindkraftverk. Lokalisering av nya verksamheter 
gör det också möjligt att nyttja befintlig infrastruk-
tur. Inramning av avfallsanläggningen med andra 
byggnader och verksamheter kan påverka land-
skapsbilden positivt.

I den här fördjupningen föreslås att en mindre 
del av området, på cirka 40 hektar, pekas ut som 
område för verksamheter, medan resten av området 
ligger kvar som utredningsområde. Området som är 
utpekat ligger söder om befintliga dammar och stör 
därmed inte den biotop och det djurliv som finns 
kring dammarna. En översiktlig geoteknisk under-
sökning har utförts, läs mer i kapitel 6 Miljö- och 
riskfaktorer.

Karta över nytt område och utredningsområde för verksamheter. 
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lägen, upplåtelseformer, storlekar samt karaktärer 
för byggnader och lokaler. Byggnader för handel ska 
precis som andra byggnader i staden harmonisera 
med sin omgivning och anpassas till omgivande 
skala, höjd och arkitektur.

• Handel kring stadens infartsvägar kan vitalisera 
dessa och bidra till ett rikare stadsliv och trygga 
stråk.

• Livsmedelsetableringar av karaktären stadsdelsbu-
tiker ska uppmuntras i stadens olika delar. Det är 
en rättvise- och tillgänglighetsfråga att ha nära till 
livsmedel.

• Hamnens utveckling till blandstad förutsätter att 
det etableras ny handel av olika karaktär. Centrum-
handeln kompletteras med intima stadsgator med 
mindre butiker, restauranger och caféer. Gatorna 
länkas samman med Jennygatan, Stora Östergatan 
och Hamngatan. Längre ut mot Södra Dragongatan 
kommer det nuvarande industri- och hamnområdet 
på sikt vara möjligt att omvandla till ett mer stor-
skaligt verksamhets- och handelsområde. Se karta 
över lägen för handel på nästa sida.

Ställningstagande:
Ystad ska behålla sin ledande ställning som 
den största orten för handel i sydöstra Skåne. 
Handel i stadskärnan ska värnas samtidigt som 
områden för ytkrävande handel kan erbjudas 
på andra platser i staden. I Ystad ska dock inte 
något externt köpcentrum etableras, det vill 
säga en koncentration av detaljhandel i en eller 
flera byggnader utanför stadskärnan. 

till att staden ska behålla sin ledande ställning. 
Ystads kommun vill möta den ökade efterfrågan, 
men samtidigt värna om handeln i stadskärnan som 
är en viktig del av stadens karaktär och attraktions-
kraft. För att kunna balansera nya etableringar och 
behålla stadskärnans handel är det viktigt att se till 
hela staden i ett sammanhang, och att förstå att det 
är det samlade utbudet som Ystad kan erbjuda som 
attraherar kunderna. Det finns också ett värde i att 
likartad handel hålls samman, både för att stärka 
köpkraften och för att undvika ett ökat bilbero-
ende och onödiga resor. Följande förhållningssätt 
har tagits som utgångspunkt för handelns framtida 
struktur och markanvändning:

• Handel föder handel. Ett stort utbud och valfrihet 
är till nytta för kunden. Det främjar konkurrensen 
och ställer krav på anpassning till efterfrågan och 
kundernas behov och önskemål.

• Handeln ska hållas samman inom stadens struk-
tur för att minska behovet av transporter och 
parkeringar, dra nytta av satsningar i infrastruktur, 
minska omgivningspåverkan och påverkan på stads-
bilden.

• Handeln ska lokaliseras till tydliga stråk som 
underlättar rörelser till fots. Att ställa ifrån sig bilen 
och gå och handla, eller att till och med ställa bilen 
hemma och gå till handelsstråket underlättas av 
genomtänkt organisation av den fysiska miljön och 
gestaltning av densamma. Att kunna röra sig gående 
till och mellan butiker bidrar till en god stadsmiljö 
och ett rikt stadsliv.

• Det ska finnas ett varierat utbud av lokaliserings-

Handel 
Hur ser framtidens handel ut?
Köpkraften i Ystad väntas öka, till en del beroende 
på den allmänna löneutvecklingen, men främst på 
grund av den förväntade inflyttningen. En årlig 
befolkningstillväxt på 1 % ger en beräknad ökning 
av köpkraften med 350 miljoner kronor till år 2030 
(i dagens penningvärde). För att den ökade köpkraf-
ten ska avsättas i Ystad krävs det att handelssektorn 
växer i samma takt som köpkraften.

Det största hotet mot handeln i Ystad finns inte i 
hur handeln i staden lokaliseras, utan det ligger i 
konkurrensen från stora köpcentrum och stadskär-
nan i Malmö. Handelsområden i Malmö konkurre-
rar med identitet, utbud och en bredd som kan vara 
svår att matcha för en mindre stad. Det gäller att se 
helheten i Ystads handelsutbud och att inse att för 
kunderna handlar det om vad staden kan erbjuda i 
förhållande till Malmö. Handel föder handel, och 
samarbete för kundens bästa är nyckeln.

Näthandeln har etablerat sig på allvar de senaste 
åren. De starkaste sektorerna inom näthandeln är 
reserelaterad handel, elektronik samt möbler och 
heminredning. Unga människor som vant sig vid 
att handla på nätet kommer att fortsätta med det 
mönster som etablerat sig. För handeln i Ystad gäl-
ler det att komplettera den fysiska butiken med en 
nätbutik och/eller erbjuda mervärden till kunden, 
såsom personlig service, ändringssömnad, kunskap 
och goda upplevelser.

Strategi för framtidens handel i Ystad
Ystad är den största orten för handel i sydöstra 
Skåne. Fördjupningen av översiktsplanen ska bidra 
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Kartan visar lägen för handel där A-F är befintliga lägen för handel, H-J och L-M är nya lägen som föreslås för handel och K föreslås på sikt för handel och 
verksamheter. Citystråket som illustreras ovan består dels av dagens handelsstråk längs Stora Östergatan och Hamngatan men även av Regementsgatan och 
en stråk genom de norra delarna av hamnområdet. För att åstadkomma detta bör en koppling österut med handel längs Regementsgatan till Regementsområ-
det uppmuntras. När hamnområdet omvandlas bör även en ”loop” som binder ihop cityhandeln uppmuntras. Att koppla ihop område G-I med en förbindel-
selänk är också viktigt. 
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INFRASTRUKTUR OCH 
KOMMUNIKATIONER
NULÄGE
Ystad är en stad med små avstånd, det är inte längre 
än fem kilometer mellan stadens olika delar. Närhe-
ten är något som skattas högt av stadens invånare. 
Ystad är också en trafiknod i sydöstra Skåne med 
koppling till utlandet. Från Ystad går det att ta sig 
både med tåg, båt, buss och bil och avstånden är 
korta såväl lokalt som regionalt. I kartorna till höger 
redovisas tillgänglighet med kollektivtrafik till Mal-
mö respektive Ystad. 

Kollektivtrafik
Ystad har direkt järnvägsförbindelse med Köpen-
hamn, Malmö och Simrishamn och persontrafiken 
har haft en mycket positiv resandeutveckling de 
senaste åren. En undersökning utförd av Skånetra-
fiken har visat på en stark ökning av resande på 
Ystadbanan (2012). Ystadbanan nämns också som 
den sträcka inom Pågatågens turer som haft den 
bästa resandeutvecklingen i ett längre tidsperspektiv, 
och resandet på Ystadbanan har fördubblats sedan 
2004. Ystadbanan västerut har halvtimmestrafik 
medan Österlenbanan österut har timmestrafik. Det 
finns också direktförbindelse som körs av danska 
DSB till Köpenhamn för att underlätta trafiken 
mellan Bornholm och övriga Danmark. 

Ystads stadsbuss har fem linjer med trafik alla dagar 
i veckan. Efter att en linjenätsutredning utförts har 
Ystad fått förstärkt helgturerna på stadsbussarna och 
linje 5 har förlängts till Ystad Saltsjöbad. 

Tillgänglighet med kollek-
tivtrafik till Malmö. Karta: 
Region Skåne, Strukturbild 
för Skåne

Tillgänglighet med kollek-
tivtrafik från Ystad. Karta: 
Region Skåne, Strukturbild 
för Skåne
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Kartan visar befintligt linjenät för region- och stadsbussar i Ystad. 
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Kartan visar huvudcykelnätet i Ystad samt olika målpunkter i staden.

Gång- och cykeltrafik
Ystad har ett väl utbyggt gång- och cykelnät, idag ca 
60 kilometer i staden och avstånden är korta. Kom-
munens cykelplan är från 1998 och en cykelstrategi 
för hela kommunen håller på att tas fram. Då de 
flesta människor i vårt samhälle har tillgång till cy-
kel är cykeltrafiken ett transportsystem som många 
har möjlighet att utnyttja. Cykeln är ett miljövän-
ligt transportmedel och om en del resor med bil 
skulle flyttas över till cykeln kan stora miljövinster 
göras. Dessutom är cykeln ett transportmedel som 
inverkar positivt på folkhälsan. Transporter med 
cykel möjliggör även möten med andra människor 
och ger mer direkta upplevelser av den omgivande 
miljön. Samtidigt är cyklister oskyddade trafikanter 
och därmed mer utsatta för skador vid kollisioner 
med motorfordon. Cyklister kräver därför extra 
omsorg i planeringen. 

Biltrafik
Gatunätet i Ystad kännetecknas av en välbevarad 
medeltida oregelbunden gatustruktur i stadskärnan. 
Utanför ligger några områden med rutnätssystem 
och därefter nyare stadsdelar med separerade trafik-
system. Fem tillfartsleder löper in radiellt från en 
yttre ringled. E65 tillhör de nationella stamvägarna 
och är en betydelsefull del i det europeiska vägnätet 
med trafik mellan Skandinavien och Central- och 
Mellaneuropa. 

Dragongatan
Dragongatan mellan Kristianstadsvägen och ham-
nen har idag många olika funktioner. Gatan är en 
europaväg med en betydande mängd internationell 
genomfartstrafik mot hamnen och är även ett vik-
tigt stråk med stor betydelse för den regionala trafi-

ken till och från Österlen. Dragongatan är också en 
huvudgata i Ystads lokala trafiksystem. Idag finns 
ett antal problem som måste lösas. Trafiken utmed 
Dragongatan har olika karaktär och mål vilket leder 
till trafiksäkerhetsproblem. För boende i den norra 
delen är bullersituationen störande samtidigt som 
det finns risker kopplat till transporter med farligt 
gods. Dragongatan utgör idag en barriär för den 
lokala trafiken och stadens expansionsmöjligheter 
vid Regementsområdet är begränsade.

Den allmänna trafikökningen och trafiken till och 
från hamnen kommer att öka i takt med att färjorna 
som anlöper Ystad blir fler och båtarna större. 
Framförallt under sommartid finns ett framkom-
lighetsproblem genom staden och ner mot hamnen 
då sommartrafiken är stor samtidigt som färjorna 
anlöper. Idag går det ca 11 000 fordon/dygn på 
Dragongatan. År 2040 beräknas trafiken öka till ca 
18 000 fordon/dygn.
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FRAMTIDA UTVECKLING
Infrastrukturen är en viktig förutsättning för jobb 
och tillväxt. För Ystad är det centralt att säkra en 
väl fungerande arbets- och skolpendling liksom 
företagens behov av fungerande godsstråk. I Ystad 
ökar antalet resande med tåg och tåget har god 
konkurrenskraft gentemot bilen. Samtidigt behöver 
kollektivtrafiken och kopplingarna utökas mot res-
ten av Skåne. Tågtrafiken idag leder till Simrishamn 
i öster och Malmö i väster och banan har enkelspår. 
Vidare från Malmö kan man ta sig till Helsinborg 
och Höör men det finns inga förbindelser direkt 
från Ystad mot nordväst för en effektivare trans-
portsträcka. Mot Kristianstad respektive Sjöbo finns 
regionsbuss men arbetet bör fortsätta med att stärka 
kopplingen till övriga Skåne, bland annat norrut och 
mot nordväst där det saknas tydliga kopplingar idag. 
Med Ystads småstadskaraktär med korta avstånd 
finns även stora möjligheter för gång och cykel att 
utvecklas till konkurrenskraftiga alternativ till bilen. 

Alla som bor i staden har inte tillgång till bil. Det 
finns de som aktivt väljer att inte ha bil men det 
finns också de som till exempel inte har ekonomisk 
möjlighet eller de som inte kan eller får lov att köra 
bil, som personer med funktionsnedsättning eller 
barn upp till 18 år. Vid bostadsplanering är det 
därför också viktigt att tänka utifrån kollektivtrafik-
försörjning, så att kvalitativa boenden kan uppnås.

Ett miljövänligare bilkörande bör också uppmunt-
ras, och Ystads kommun utreder möjligheten att 
erbjuda laddningsstationer för elbilar i Ystad.

Trafikmängder
I bilden nedan redovisas trafikflödena på huvud-
vägnätet i Ystad ”idag”, det vill säga räkneåren 
2010-2014. (Läs mer i underlagsmaterial till MKB 
för FÖP Ystad).

Elektronisk kommunikation
Lika viktig som fysisk infrastruktur är idag IT och 
telefoni för att människor ska kunna kommuni-
cera. I staden har de flesta möjlighet till bredband 
idag och det är viktigt med en hög kvalitet för såväl 
företag som privatpersoner. När möjligheten finns 
att helt eller delvis arbeta hemifrån ger det stora 
konkurrensfördelar för en stad som Ystad. Som ett 
viktigt led i detta byggs i Ystad ett sk. öppet stads-
nät ut av Ystads Energi. Öppet stadsnät finns i hela 
staden och i Källesjö och Öja är det ”fullt utbyggt”, 
vilket innebär att mer än hälften är inkopplade och 
efteranslutningar går att göra.

Parkering
Även om vi vill att så många som möjligt ska gå, 
cykla eller resa kollektivt så är det viktigt med 
strategiskt placerade parkeringsplatser. Framförallt 
för att underlätta för de som bor utanför staden 
att enkelt nå handel och annan service. En parke-
ringsplan för Ystad finns från 2008. Principen är att 
avgifterna ska vara högre ju centralare läge parke-
ringen har. Nivån på avgifterna och tidsreglering 
är satta så att en bra omsättning uppnås på parke-
ringsplatserna och därmed ökar möjligheterna för 
fler att nå målpunkter i staden. Parkeringstider och 
avgiftsnivån är ett verktyg för att få fler att parkera 
utanför absoluta centrum vilket frigör de centrala 
parkeringsplasterna för de som verkligen behöver 
parkera centralt. Pendlarparkering finns i anslutning 
till järnvägsstationen. 

Trafikflöden, veckomedeldygn, på huvudvägnätet i Ystad ”idag”, det vill säga 2010-2014 Karta: Tyréns
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2015 har en cykelstrategi tagits fråm för Ystads 
kommun. Genom cykelstrategin vill kommunen ta 
ett helhetsgrepp om de frågor som kan bidra till en 
ökad andel cyklister i Ystad samt till och från om-
kringliggande byar och landsbygd. Cykelstrategin 
presenterar 5 strategier för att Ystad ska bli en bättre 
kommun att cykla i:

• Koppla ihop staden med ett gent och    
sammanhängande cykelnät

• Bättre standard på cykelnätet
• Koppla ihop staden med landsbygden
• Utveckla bytespunkterna
• Information och skyltning

Om gång- och cykeltrafiken prioriteras i infra-
strukturnätet i staden uppmuntras fler att ställa 
bilen hemma. Som ett resultat av detta kan de som 
av någon anledning måste färdas med bil, t.ex. 
personer med funktionsnedsättning och äldre, få 
bättre utrymme på bilvägarna och inom parkerings-
områden. Samtidigt är det viktigt att gång- och 
cykelvägar utformas med plats för personer med 
funktionsnedsättning. Även kollektivtrafiken kan få 
ett bättre utrymme inom stadens nät om onödiga 
bilresor minskar.

För att cykeltrafiken verkligen ska öka krävs det att 
den är konkurrenskraftig och för att den ska vara 
det krävs satsningar. Cykeltrafiken måste prioriteras 
och ges framkomlighetsfördelar. Under 2014 och 

Satsa på gång- och cykeltrafik 
i Ystad
Förbättrade möjligheter att gå och cykla kombine-
rat med en attraktiv kollektivtrafik gör att bilresorna 
inom staden kan minskas. Ystad ska bli än mer av 
en cykelstad. Ystad har goda möjligheter att öka 
antalet resor med cykel, avstånden i staden är korta. 
Vinden och stadens lutning kan utmana. Det finns 
flera anledningar till att satsa på cykling. En aspekt 
handlar om hänsyn till miljön, transporterna med 
bil behöver minska för att minska utsläppen av 
fossilt bränsle. Ystads kommun har antagit en ut-
maning om att vara fossilbränslefritt år 2020. Att en 
större andel av resorna inom staden görs med cykel 
eller till fots bidrar också till liv i staden. Gång- och 
cykeltrafik genererar mer liv och fler möten i stads-
miljön än annan trafik. 

Cykelväg på Jennygatan.

Kartan visar befintligt huvudcykelnät och förslag på nya kopplingar. 
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Det ska vara enkelt att åka 
kollektivt
För att kunna förbättra kollektivtrafiken med tåg yt-
terligare krävs fler mötesspår och på sikt dubbelspår 
hela vägen mot Malmö/Köpenhamn. Mark måste 
reserveras för detta ändamål. 

Två mötesspår mellan Ystad och Malmö finns i 
Trafikverkets infrastrukturplan. För att förbättra 
turtätheten på Österlenbanan krävs såväl mötesspår 
som att trafikledningssystemet moderniseras, så 
kallad fjärrblockering.

Vid det så kallade Bingofältet finns möjlighet till 
ytterligare en hållplats på Ystadbanan. Fördelarna 
är att det är nära till de västra stadsdelarna som idag 
har relativt långt till stationen och att det finns ytor 
för en pendlarparkering. Samtidigt innebär ytterli-
gare en hållplats att restiden förlängs. 

Ystad är idag väl försett med bussar och linjedrag-
ningarna sträcker sig över större delar av staden. Vid 
en utbyggnad enligt förslaget i denna fördjupning 
ses ”luckor” i kollektivtrafikförsörjningen främst i 
Västra Sjöstaden och till de stadsnära byarna över.

Elförsörjning regionalt
På kartan till höger redovisas E.ON Elnäts befinliga 
regionnätsledning samt område för deras planera-
de tillkommande regionnätsledning. Kommunens 
uppfattning är att den tillkommande 130 Kv 
regionnätsledning mellan Rydsgård och Ystad ska 
förläggas som markkabelförband. Detta i enlighet 
med kommunens yttrande till E.ON under deras 
samråd om den nya ledningen.

Befintligt linjenät och förslag på framtida utveckling av linjenäet för region- och stadsbussar i Ystad. I Västra Sjösta-
den föreslås linjenätet utvecklas till att omfatta nybyggnadsområdet i väster och vid byarna i norr föreslås en framtida  
busslinga, se blå sträckningar. 

Kartan visar E.ON Elnäts befintliga och planerade regionnätsledning.
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Dragongatan kvar i befintligt läge
Dragongatans framtida sträckning har studerats i 
flera tidigare utredningar där två huvudalternativ 
har varit aktuella; ett alternativ som ligger kvar i 
befintlig sträckning och ett alternativ som har en 
ny sträckning öster om Regementsområdet. Bägge 
alternativen har sina för-och nackdelar. Val av alter-
nativ handlar mycket om flexibilitet i stadsutveck-
ling, förbättrad bullersituation, framkomlighet och 
trafiksäkerhet kontra intrång i kanten av det popu-
lära natur- och rekreationsområdet Sandskogen. 

Alternativet att ligga kvar i nuvarande läge förordas 
eftersom alternativet är betydligt enklare att genom-
föra och inte tar värdefull naturmark i anspråk. För 
att detta alternativ ska vara hållbart i längden krävs 
dock stora åtgärder. Förslaget innebär i huvuddrag 
att Dragongatan i norr ansluter till den befintliga 
cirkulationsplatsen vid Kristianstadsvägen i plan. 
I söder korsar Dragongatan väg 9 planskilt strax 
väster om den befintliga cirkulationsplatsen, Simris-
hamnsrondellen. Anslutning mellan Dragongatan 
och väg 9 sker i denna cirkulationsplats. För att 
koppla ihop Regementsområdet med centrala Ystad 
görs en överdäckning av Dragongatan i Regements-
gatans förlängning. 

Ställningstagande:
Dragongatan föreslås ligga kvar i befintligt läge. 
Kommunen ska satsa på gång- och cykeltrafik 
samt arbeta för förbättrad kollektivtrafik.

Dragongatan föreslås sänkas ner under Regementsgatan, Österleden och Simrishamnsbanan. Överdäckning av Dra-
gongatan ger en trygg och säker förbindelse mellan stadskärnan och regementsområdet. Överdäckningen kan utvecklas 
till ett stadsrum med torg, växtlighet m.m.
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STADEN MÖTER HAVET
Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika 
läge vid havet och bättre koppla ihop staden med 
havet. Att koppla staden till havet handlar om att 
flytta ut hamnverksamheten till ett yttre läge och att 
omvandla det inre hamnområdet till en ny stadsdel 
med blandad bebyggelse - en stadsdel som knyter 
stadskärnan närmre havet. Att koppla staden till 
havet handlar också om att skapa ett stråk längs 
kusten, fler möjligheter att bo nära havet och fler 
kopplingar mellan den befintliga bebyggelsen och 
havet. 

Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Här kan du läsa om hamnområdets utveck-
ling och utveckling längs stadens kust.
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Utvecklingen i Ystads hamn har gått stadigt framåt 
under många år, även under lågkonjunkturer och 
andra ekonomiska kriser i vår närhet. Ystads hamn 
är utsedd till Comprehensive Port inom EU och är 
ett av sex logistiklägen i Skåne som Region Skåne 
pekat ut. Utvecklingen för Ystads hamn de när-
maste åren ser ut att vara positiv avseende volym-
utvecklingen. Fler färjor beräknas anlöpa hamnen, 
ytterligare en tillkom så sent som februari 2013, 
och med det en stigande volym.

Hamnens långsiktiga utvecklingsmöjligheter be-
höver säkras. På sikt kommer det att krävas längre 
kajer och större djup i hamnbassängerna för allt 
större fartyg och förbättrad logistik på land. 

den elfte när det gäller den totala mängden gods. 
Hamnen är utpekad som riksintresse för kommu-
nikationer. Hamnen är idag den största hamnen i 
Sverige avseende färjetrafik med Polen. Ystad är inte 
minst en mycket viktig hamn för dansk inrikestrafik 
eftersom färjan till och från Bornholm utgår från 
Ystad. Hamnen har en viktig roll för turismen i 
Ystad i och med att förbindelserna till Bornholm 
och Polen finns här. Förutom färjetrafiken anlöper 
även konventionella lastfartyg hamnen i Ystad för 
lossning och lastning av till exempel massaved, kol, 
träflis och spannmål. Godstrafiken till och från 
lastfartygen kan angöra hamnen både via järnväg 
och via landsväg. 

NULÄGE
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 invåna-
re. En bit sydöst om stadskärnan samt sydväst om 
stadskärnan finns goda möjligheter att röra sig längs 
kusten. Däremot finns det idag inte något bra stråk 
som kopplar samman dessa delar. 

Ystads hamnverksamhet
Ystads hamn är Sveriges tredje största färjepassage-
rarhamn, den femte största avseende lastfordon och 

Flygfoto över Ystads inre hamnområde.
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Stadskärnans koppling med havet och hamnen som 
utgjort grunden för Ystad har tappats bort. Hamn-
verksamheten finns kvar men kräver inte längre den 
personintensitet som förr, vilket har medfört att 
folklivet i hamnområdet gått förlorat. 

Packaretorget på Hamngatans södra del med dåtidens 
häst- och oxförsäljning.

FRAMTIDA UTVECKLING
Flytt av hamnverksamheten
Inriktningen för den framtida utvecklingen är att 
hamnverksamheten flyttas ut till ett yttre läge. 
Genom att flytta hamnverksamheten till den yttre 
hamnen möjliggörs en mer miljövänlig hamnverk-
samhet och hamnens fortsatta verksamhet säkras för 
framtiden. I dagsläget planeras inte en stor expansi-
on av färjetrafiken utan en viss uppräkning till följd 
av en allmän ökning av trafiken och en utveckling 
av fartygen.

Vid en flytt av hamnverksamheten kan behovet av 
längre kajer och större djup i hamnbassängerna till-
godoses. Större djup kan uppnås genom muddring 
av den inre hamnen men kajernas längd går inte att 

Ystads inre hamnområde
I Ystad har det länge funnits tankar om att om-
vandla det inre hamnområdet till blandad stadsbe-
byggelse. Delar av det inre hamnområdet är i ÖP 
2005 utpekat som utredningsområde för blandad 
bebyggelse. I dagsläget är det inte möjligt att bygga 
bostäder i området, med tanke på riksintresset för 
hamnen och de restriktioner som det innebär. Läs 
mer om riksintresset i kapitlet Riksintressen och 
hänsynsområden sidan 94. 

Stadens möjligheter att växa norrut och västerut är 
begränsade av riksintressen för kultur- och natur-
miljö samt jordbruksmark av hög klass. I öster 
begränsas staden av Sandskogen som har höga na-
turvärden och är ett viktigt rekreationsområde och 
värdefullt ur kulturmiljösynpunkt. 

Staden går att förtäta till viss grad men en alltför 
hög grad av förtätning skulle dels påverka stadens 
kulturhistoriska värden negativt och dels den samla-
de stadsbilden då Ystads karaktär helt skulle föränd-
ras. Det inre hamnområdet innehåller betydande 
ytor för nya bostäder som kan bidra till att vi kan 
leva upp till befolkningsmålet i kommunen. 

Området ligger mycket centralt, möjligheten att 
tillföra bostäder, handel med mera i ett centralt 
läge är unik i staden. I området ligger också stadens 
järnvägsstation. Med utgångspunkt i principen 
stationsnära läge är det tydligt att stationen och 
området runt stationen har en potential genom att 
läget inte är fullt utnyttjat idag. Fler personer skulle 
kunna bo och arbeta stationsnära i Ystad. Något 
som inte bara skulle vara positivt för staden, utan 
även för regionen.

uppnå i nuvarande läge. Genom att flytta hamnens 
verksamhet kan tillräckliga kajlängder, djup och 
även uppmarschområden skapas. En hamnflytt är 
önskvärd av Ystad hamn för att säkra hamnens verk-
samhet även i framtiden. En hamnflytt tillgodoser 
därmed också riksintresset för hamnen på lång sikt 
genom att tillgodose framtida behov av transporter 
och kommunikationer. En flytt av hamnverksam-
heten medför också att stadskärnans möjlighet att 
utvecklas mot vattnet förbättras. Att tillgodose rik-
sintresset för hamnen innebär inte att hamnen rent 
fysiskt måste ligga i samma läge som idag. Läs mer i 
kapitlet Riksintressen och hänsynsområden på sidan 
94 för att läsa mer om hur kommunen ställer sig till 
riksintresset för hamnen.

Hamnens utveckling i etapper. Verksamheterna i västra 
hamnområdet, gult fält, kan flyttas ut till ett yttre läge, 
inom blått fält. Verksamheterna i den inre hamnen, 
rött fält, flyttas ut till ett yttre läge, blått fält, där läng-
re kajer och större djup kan möjliggöras.
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Infrastruktur till och från hamn-
verksamheten
Hamnverksamheten kommer även i framtiden 
vara i behov av goda kommunikationer via väg och 
järnväg. En flytt av hamnverksamheten till ett yttre 
läge förutsätter ombyggnad och förbättringar av 
Dragongatan, bland annat en planskild korsning 
under järnvägen. Läs mer i avsnittet om infrastruk-
tur i strategin Mera Ystad sidan 24. 

För att möjliggöra en järnvägskoppling till det nya 
yttre hamnläget har olika alternativ studerats. Här 

Skiss över nytt yttre läge för hamnverksamheten. Förslag på järnvägskoppling till det nya yttre hamnlä-
get.

presenteras en korridor för järnvägskoppling till det 
nya yttre hamnläget. 

En ny havsnära stadsdel
En flytt av hamnverksamheten till ett yttre läge fri-
gör ytor i det inre hamnområdet, primärt i det väs-
tra hamnområdet. Här kan en ny blandad stadsdel 
med cirka 500 bostäder samt nya arbetsplatser växa 
fram i ett havsnära, centrumnära och stationsnära 
läge. Området har stor potential att bli en attraktiv, 
naturlig stadsdel i Ystad som kan tillföra positiva 
värden för hela stadens utveckling.

En utveckling av området gör det möjligt för stads-
kärnan att åter knyta kontakten med havet och 
utvidga stadens centrum. Kopplingarna mellan 
stadskärnan och området är mycket viktiga för att 
området ska bli en integrerad del av staden. Hamn-
gatan utgör en naturlig och mycket viktig länk mel-
lan stadskärnan och den nya stadsdelen.

Det är av stor vikt att området fylls med olika funk-
tioner, en blandning av bostäder, arbetsplatser, res-
tauranger, caféer med mera. Det ska vara ett område 
som är tillgängligt och attraktivt för hela stadens 
befolkning. De offentliga rummen ska hålla hög 
kvalité och erbjuda möjligheter att gå och uppehålla 
sig längs med vattnet, eller att sitta ner. Parkerings-
hus kan med fördel anläggas närmst järnvägen för 
att fungera som bullerskärm mot bakomliggande 
bebyggelse.
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Området kan komma att bestå både av befintlig och 
nytillkommande bebyggelse. Vidare planarbete får 
klargöra i vilken utsträckning befintlig bebyggelse 
ska/kan sparas. Ett alternativ skulle kunna vara att 
omvandla några av silosarna till bostäder. 

Under planarbetet har det märkts av en oro an-
gående vem man bygger för i hamnområdet. 
Nyproduktion är ofta kostsamt och i ett havsnära 
läge är det många som undrar om bostadspriserna 
kan tillgodose bostadsbehovet hos gemene man. 
Vilka boendeformer eller priser som uppstår i ett 
sådant här område går inte att styra i en fördjupad 
översiktsplan. Visionen för hamnen är att skapa ett 
område för alla, så väl i de offentliga rummen som i 
bostadsutbudet. Samtidigt finns också möjligheten 
att genom nyproduktion skapa flyttkedjor för att 
frigöra bostäder även inom andra delar av staden. 
När bostäder uppförs i hamnen finns möjligheten 
att personer i andra delar av staden flyttar och där-
med lämnar sitt boende, som blir tillgängligt på 
marknaden.

Havsnivåhöjning till följd av 
klimatförändringar
Vid en flytt av hamnverksamheten och vid en om-
vandling av det inre hamnområdet behöver hänsyn 
tas till stigande havsnivåer. Marknivån bör höjas 
upp och husen kan behöva utformas för att tåla viss 
översvämning för att klara stigande havsnivåer. Läs 
mer i avsnittet Klimatet förändras på sidan 64. 

Inspirationsbild: den nya stadsdelen i västra hamnområdet. 
Illustration: Nyréns arkitektkontor
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Skiss över ny stadsdel i inre hamnområdet. Skiss: Nyréns Arkitektkontor.
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Ställningstagande:
Ystads hamnverksamhet ska flyttas ut till ett 
yttre läge för att säkra hamnens framtida verk-
samhetsbehov. Det inre hamnområdet, med 
start i det västra hamnområdet, ska omvandlas 
till en ny stadsdel med blandad stadsbebyggel-
se. På sikt kan också omvandling till blandad 
stadsbebyggelse i den östra delen av inre hamn-
området bli aktuell.
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Uppsägning av tomträttsavtal

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tomträttsavtal 2:10, 2:12 och 
2:13

Korttidsförlängs

Tomträttsavtal  2:11

Tomträttsavtal 2:14

Östra hamnområdet och flytt av hamnen och färjeverksamheten

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fördjupad  
översiktsplan för 
staden Ystad

Planprogram för västra hamnområdet och 
östra hamnområdet. Detaljplan för östra 
hamnområdet.

Tillståndsprocesser, t.ex. omprövning av 
hamnverksamet, muddring

Ystads kommuns hamnförvaltnings åtgärder, t.ex. muddring, vägförbin-
delser, utfyllnad av kajer, omlokalisering av befintliga färjelägen till östra 
hamnområdet m.m. 

Tidplan för omvandling av hamnen

Västra hamnområdet, omvandling till stadsdel med blandade funktioner

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fördjupad  
översiktsplan för 
staden Ystad

Planprogram för västra och östra hamnom-
rådet

Miljöprövning för Västra hamnområdet

Nya detaljplaner för Västra hamnområdet 

Exploatering av Västra hamnområdet
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Inspirationsbild: ny kajpromenad i det östra hamnområdet. 
Illustration: Nyréns arkitektkontor
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Stråk längs kusten
En omvandling av det inre hamnområdet ger goda 
möjligheter att knyta ihop rekreationstråken längs 
kusten väster och öster om stadskärnan på ett bra 
sätt. Ett tillgängligt och attraktivt stråk längs sta-
dens kust ska utvecklas, med möjlighet att komma 
till vattnet och med olika målpunkter längs vägen. 
Det ska vara möjligt att röra sig både till fots och 
med cykel längs stråket. Se den översta kartan på 
nästa sida.

Längs stråket finns det också möjlighet att undersö-
ka om det går att bygga havsnära bostäder inte bara 
i det inre hamnområdet utan i andra lägen också. 
Ett område som identifierats och där planarbete 
pågår ligger strax väster om Gjuteriområdet utmed 
Västerleden. Se inspirationsbild till höger.

Kopplingar mellan staden 
och havet
För att staden ska kunna möta havet krävs det 
att det finns goda kopplingar till och från havet. 
Järnvägen måste passeras för att komma till havet. 
Under den tidiga dialogen lyftes att järnvägen kan 
upplevas som en barriär mellan staden och havet. 
Samtidigt lyftes järnvägen som positiv av många, 
som också menade att de inte upplevde järnvägen 
som en barriär. Varje korsningspunkt över järnvägen 
utgör en viktig passage. I den nedersta kartan på 
nästa sida visas befintliga och föreslagna/förändrade 
passager förbi järnvägen.

Inspirationsbild för stråk längs kusten med ny bebyggelse längs med stråket. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
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A. Befintlig planskild passage för gång och cykel
B. Befintlig passage för gång och cykel, planskild 
passage föreslås
C. Befintlig passage för gång, cykel och bil
D. Befintlig passage för gång och cykel
E. Ny planskild passage för gång och cykel föreslås

F. Befintlig passage för gång- cykel och bil. Före-
slås bli huvudinfart till den nya stadsdelen i inre 
hamnen
G. Befintlig passage för gång, cykel och bil. Viktig 
för att koppla ihop stadskärnan med den nya 
stadsdelen i inre hamnen. Bör utformas utifrån 
fotgängarnas villkor.

H. Befintlig passage vid järnvägsstationen för gång 
och cykel
I. Befintlig planskild passage över järnvägen för 
gående. Bör förfinas när hamnområdet utvecklas.
J. Ny planskild passage mellan Dragongatan och 
Södra Dragongatan för trafik till hamnen. Befintlig 
passage för lokaltrafik kvar i plan.

Kartan visar befintliga och föreslagna passager över och under järnvägen.

Den streckade linjen visar hur ett sammanhängande stråk längs kusten kan utvecklas.
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FÖRÄDLA STADEN
Strategin går ut på att ta vara på det positiva vi har 
idag och att förädla och utveckla det genom att ta 
vara på stadens kulturmiljö men samtidigt lägga till 
nytt. Strategin handlar mycket om vad vi kan göra 
i stadens fysiska miljö för att det ska vara enkelt, 
nära, trivsamt, hälsosamt med mera att bo och 
verka i staden Ystad. 

Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Här kan du läsa om stadens kulturmiljö, 
bebyggelse, offentliga rum och grönstruk-
tur.
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Lägre gatuhus i stadskärnan. 

Moderna tvåplanshus vid vattentornet. 

Regementsområdet. 

Ystad präglas till stor del av sitt historiska arv. Med-
eltidsstadens gatustruktur finns kvar med byggnader 
från olika tidsperioder. Ystad är en av landets mest 
välbevarade städer och har stor betydelse för kultur-
arvet inte bara här utan i hela Sverige och Europa. 
Varje område i staden har sin karaktär som är viktig 
för stadens helhet. Kulturmiljön bidrar till stadens 
attraktionskraft som besöksmål och boendemiljö. 

Stadens bebyggelse
Det som karaktäriserar Ystad utanför stadskärnan är 
att staden har vuxit kontinuerligt under 1900-talet. 
1900-talets olika stadsbyggnadsideal och arkitektur-
strömningar har tillåtits prägla bebyggelsen. Ystad-
borna har hela tiden vågat satsa på det nya, det 
moderna. Man har också vågat göra nya, tidstypiska 
tillägg i äldre miljöer. Det har man gjort utan att 
riva undan det gamla, som man istället har värnat 
och vårdat. Det här gör att staden kan läsas som ett 
uppslagsverk över den svenska arkitekturhistorien, 
där ingen har rivit ut sidor under någon sanerings-
våg. För att Ystad ska behålla sin identitet behöver 
det förhållningssättet fortsätta råda vid framtida 
nyetableringar och kompletteringar.

Stadens olika områden är lätta att identifiera. En 
stor del av bebyggelsen i staden är utförd i tegel eller 
puts. Den största delen av bebyggelsen i Ystad är i 
en till två våningar. Men inslag av högre bebyggelse 
än så finns på flera platser i staden. Bebyggelse hö-
gre än två våningar finns framförallt i stadskärnan, 
i anslutning till infartsvägar/större vägar, på Re-
gementsområdet, i Västra Sjöstaden samt i hamnen 
i form av Lantmännens silos. 

NULÄGE
Stadens kulturmiljö 
Kulturmiljöer är miljöer som formats av och 
påverkats av människans aktivitet och på det viset 
berättar om människans/människors liv. I staden 
handlar det inte bara om enskilda byggnader utan 
hela bebyggelsemiljöer, stadens rum och grönska, 
stadens funktioner med mera. Kulturmiljö är inte 
något statiskt, miljöerna påverkas och formas konti-
nuerligt med tiden.  

Klostret i Ystad, en viktig kulturbyggnad och besöks-
plats.
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Regementsområdet har en stor del av bebyggelsen 
inom dessa områden också skydd genom detaljplan 
i form av varsamhetsbestämmelser eller skyddsbe-
stämmelser. När det gäller stadskärnan är det endast 
en liten del av bebyggelsen som omfattas av skydds-
bestämmelser. Stora delar av stadskärnan omfattas 
av en plan från år 1941, som är i stort behov av 
översyn för att värna och utveckla kulturmiljön.
Framför allt handlar det om stadsplanen för Ystad 
från år 1941, som fortfarande gäller för stora delar 

Beskrivning av Ystads kulturvärden
Synen på vad som anses värdefullt förändras över 
tid. Den bästa förutsättningen för att kulturvärden 
ska bli respekterade och kunna skyddas är att de är 
identifierade och redovisade på förhand. Ystads kul-
turmiljövärden beskrivs i bevarandeprogrammet för 
staden Ystad – en stad värd att bevara (2005). Beva-
randeprogrammet är tänkt att tjäna som inspiration 
och förståelse för kulturmiljöfrågor. Programmet ger 
en bebyggelsehistorisk återblick och en beskrivning 
av karaktärsdragen i de olika bebyggelseepokerna 
fram till cirka 1975. I programmet beskrivs målsätt-
ningen för bevarande och utveckling i Ystad. 

 

Till bevarandeprogrammet finns kopplat byggnads-
ordningar för olika delområden i staden. Bygg-
nadsordningarna fungerar genom sina anvisningar 
och rekommendationer som verktyg för hur målen 
i bevarandeprogrammet kan uppfyllas och utgör 
kunskapsunderlag inför bygglovsprövning och 
planering. I dagsläget finns fyra byggnadsordningar 
antagna av kommunfullmäktige. Arbetet med de tre 
sista har påbörjats. 

För tre av de områden som omfattas av bygg-
nadsordningar, Östra Förstaden, Egna hem och 

av stadskärnan, se bild nedan. Planen reglerar i 
första hand vilken typ av bebyggelse som får byggas, 
vilket byggnadssätt den ska ha som t.ex. samman-
byggda- eller fristående hus, områden som inte får 
bebyggas samt byggnadshöjd och våningsantal. 
Dessa bestämmelser är inte anpassade till den kul-
turhistoriskt värdefulla miljön och några bevarande- 
eller skyddsbestämmelser för den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen finns inte.

Bevarandeprogrammet beskriver bebyggelseepoker-

Karta över Ystads inre delar. Områden där stadsplan från 1941 fortfarande gäller är markerade med gult. 
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hela staden värnas om och utvecklas, så väl de stora 
stadsrummen som de mindre lekplatserna eller 
parkerna. 

Det ”stora” offentliga rummen i staden drar 
besökare från staden men befolkas även av besö-
kare utifrån. De erbjuder liv, rörelse och aktivitet, 
exempelvis genom handel eller olika arrangemang, 
och fungerar ofta som riktmärken för besökare. 
Gågatan, Stortorget, stationsområdet och Klostret i 
Ystad är exempel på sådana platser.

Gågatan i Ystad. Foto: Fredrik Ekblad.

I staden finns också offentliga rum och mötesplatser 
som främst ska fungera för människorna i närom-

dessa skydd inte finns med i den utsträckning som 
hade behövts. Bygglovsbefriade åtgärder för 1- och 
2-bostadshus kan vara ett hot mot stadskärnan och 
exempelvis kan detaljplaner med utökad lovplikt 
vara ett sätt att skydda kulturmiljön.

Stadens offentliga rum och 
mötesplatser 

”Ystadborna har en stark känsla för sin stad. 
Mängder av besökare varje år vittnar om att 
även andra människor upplever Ystad som 
något speciellt. Ystad ska fortsätta att vara en 
mindre stad med korta avstånd och med en 
levande stadskärna. Människan står i centrum, 
med en befolkning som trivs, lever med staden 
och känner historiens vingslag i stadsmiljön.”

Så står det i stadsmiljöprogrammet för Ystad, 
(Ystads Stadsmiljöprogram, 2008). Det är dock inte 
enbart en levande stadskärna som är viktig för att 
människor ska trivas. Människor har ett behov av 
att mötas och att se andra människor. En levande 
miljö ökar dessutom tryggheten i ett område och 
kan bidra till att området upplevs som attraktivt 
och inbjudande. Användandet av de offentliga 
rummen, folklivet, är en viktig del av en stads 
karaktär. I Ystad ser folklivet olika ut under dagen 
och kvällen men också under året. Klimatet vi har 
i Sverige påverkar folklivet, sommarhalvåret är den 
årstid då flest människor rör sig utomhus. Till Ystad 
kommer dessutom många turister under sommar-
halvåret, vilket bidrar till ett intensivt folkliv under 
den tiden av året. 

En levande stad som inbjuder till möten och ak-
tivitet kräver att offentliga rum och mötesplatser i 

na fram till cirka år 1975. Däremot saknas invente-
ring av den yngre bebyggelsen, från 1950-talet och 
framåt. På det viset beskrivs inte den yngre bebyg-
gelsens kulturmiljövärden eller eventuella skydd för 
denna. 

För att identifiera den skyddsvärda bebyggelsen är 
det prioriterat att genomföra byggnadsinventeringar 
inom valda områden som Backa, Surbrunnsom-
rådet, Edvinshem och Bellevue. Aktuella inven-
teringar är en förutsättning för att utarbeta nya 
detaljplaner eller tillägg till befintliga planer där 
enskilda byggnader eller grupper av bebyggelse ges 
ett adekvat skydd. 

Det är angeläget med detaljplaner med väl definie-
rade föreskrifter, som kan gälla materialval, färg-
sättning, möjlighet att bygga uterum etc. Sådana 
detaljplaner kan på sikt innebära en förenklad 
process i samband med hantering av bygglov, vilket 
kan leda till förkortade handläggningstider. 

I staden finns också ett antal byggnadsminnen. En 
byggnadsminnesförklaring är det starkaste skydd en 
byggnad eller anläggning kan få. 

För övrig bebyggelse skyddas den bäst genom 
skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplan, 
vilket innebär att en stor del av bebyggelsen saknar 
skydd. Sådana bestämmelser kan t.ex. säkra att vär-
defulla byggnader inte rivs eller förändras på sådant 
sätt att deras kulturhistoriska värde minskar. Idag 
finns en stor del av den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen inom den gamla stadskärnan och i 
områden närmast kring stadskärnan. Inventeringar 
behöver göras för att se över äldre detaljplaner, där 
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rådet och där dragningskraften för besökare utanför 
området inte är lika stor. Exempel på detta kan 
vara kvarterslekplatser, mindre grönytor och parker, 
enskilda tennis- eller bollplaner och torgbildningar 
mellan bostadsområden. 

Alla mötesplatser är dock inte geografiskt avsatta 
platser. Tillfälliga arrangemang, som till exempel 
tivoli, utomhusbio och matmarknad behöver också 
sin plats i staden men det är inte säkert att denna 
plats är samma från år till år. Det så kallade Bingo-
fältet är en sådan plats som under åren har inrymt 
exempelvis tivoli, cirkus och bingo.

Slutligen finns det också stråk i staden som kan ses 
som mötesplatser även om de ursprungligen främst 
syftat till att inbjuda till rörelse istället för uppehåll. 
Promenadstråket längs kusten vid Sandskogen är 
exempel på en sådan plats.

Tillgång till stadens rum
Människors förutsättningar och erfarenheter av 
rörelsemönster ser olika ut i staden. Aspekter som 
påverkar är till exempel hur staden är uppbyggd 
både i den större strukturen med tillgången till 
gång- och cykelvägar, men även i den mindre skalan 
och den direkta tillgängligheten som t.ex. att med 
funktionsnedsättning kunna ta sig in i en lokal. Fy-
sisk tillgänglighet är en grundläggande förutsättning 
för människors delaktighet i samhället. Att känna 
sig trygg är en förutsättning för att kunna vara en 
aktiv individ och kunna delta i olika aktiviteter. 
Utformningen av den fysiska miljön kan påverka 
upplevelsen av trygghet. 

Platser för fysisk aktivitet
Planeringen har länge prioriterat biltrafik, vilket har 

medfört att många städer har byggts på ett sätt som 
inte uppmuntrar fysisk aktivitet. Naturlig vardags-
motion som gång och cykling går då förlorad. Ur 
ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att den natur-
liga vardagsmotionen ökar. Stadens uppbyggnad 
påverkar vår möjlighet att vistas och röra oss i den.

Infarterna till staden
Till Ystad kan du komma via de större infartsvägar-
na från Malmö, Sjöbo och Kristianstad och med 
tåget från Malmö eller Simrishamn. Dessa infarter 
till staden upplevs inte alltid så välkomnande. När 
det gäller bilvägarna har det framförts synpunkter 
om att det är viktigt att det ser välkomnande ut 
redan vid rondellerna i anslutning till Dag Ham-
marskjölds väg. 

I vissa delar är infartsvägarna storskaliga trafikrum, 
som inte är särskilt trevliga entréer till staden. De 
inbjuder också till högre hastigheter, vilket bland 
annat medför ökat buller i staden. 

Grönstruktur i staden
Sammanhängande park- och naturområden är 
viktiga för rekreation, återhämtning och möten. 
Forskning visar att gröna miljöer har betydelse för 
människors välbefinnande. De är rogivande och 
avstressande. Växt- och djurliv gynnas, vilket är 
bra för den biologiska mångfalden. Med biologisk 
mångfald menas variationsrikedom av naturtyper 
och organismer av alla slag. Olika naturtyper som 
utgör livsmiljöer (biotoper) för växter och djur 
kan vara: träd- och buskmark, gräsmark och övriga 
öppna områden, trädgårdslika områden, vatten och 
våtmarker. Grönområden har också en viktig funk-
tion när det gäller att hantera klimatförändringar 
och ta hand om dagvatten. 

Dammhejdan, Ystad. 

Parker, torg, stränder och natur som länkas samman 
med gröna kopplingar och stråk gör dem lättill-
gängliga. Enligt Boverkets skrift Bostadsnära natur 
(2007) kan natur som är väl integrerad med stadens 
övriga strukturer, som har hög kvalitet och är lätt 
att nå bidra till hållbar tillväxt och ökad välfärd. Bo-
stadsnära natur ska vara möjlig att nå till fots från 
bostaden (inom 300 m). Den ska vara nåbar oavsett 
kön, etnicitet, funktionsnedsättning, socioekono-
misk status och ålder. Den bostadsnära naturen är 
en del i ett flerfunktionellt, varierat och integrerat 
stadslandskap. Den kan vara en plats som bidrar till 
social sammanhållning och integration, en miljö 
som kan lägga grunden för ekologisk läskunnighet 
(förstå strukturer i landskapet, känna igen olika 
växt- och djurarter), folkhälsa och koppling mellan 
stad och land.

Även nära arbetsplatser, sjukhus, daghem och skolor  
finns det behov av natur. Barn tillbringar en stor 
del av sin tid i den vardagsnära miljön. Det har 
stor betydelse för deras utveckling att den är trygg, 
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tillgänglig, varierad och stimulerande. Naturen har 
även stort värde som pedagogisk resurs.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kallas de nyttigheter vi får gratis 
av naturen, t.ex. rening av luft, klimatutjämning, 
vattenrening, bullerdämpning, rekreation och este-
tiska värden. Grönområden har en viktig funktion 
när det gäller att hantera klimatförändringar. De 
hjälper till att bromsa vattenflöden vid (framtida) 
skyfall och dämpar värmen när temperaturen höjs. 
Träd och buskar fungerar även som luftrenare och 
ger skugga samt dämpar buller. Grönstrukturen tar 
hand om dagvatten. Vattnet kan infiltreras i marken 
och tas upp av växtligheten. Det kan samlas upp 
och fördröjas samt renas. Väl fungerande ekosystem 
kan leverera stora samhällsvinster i och med att en 
hög produktion av ekosystemtjänster kan leda till 
mindre behov av investeringar i tekniska lösningar, 
t.ex. när det gäller dagvattenhantering.

Under 2012 beslutade regeringen om ett etappmål 
i miljömålssystemet, som innebär att betydelsen av 
biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster 
senast 2018 ska vara allmänt kända och integreras i 
ekonomiska ställningstaganden, politiska avvägan-
den och andra beslut i samhället där så är relevant 
och skäligt.

I utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjäns-
ter (SOU 2013:68) föreslås en rad åtgärder för 
integrering av betydelsen av biologisk mångfald 
och värdet av ekosystemtjänster i beslutsprocesser. 
Förslagen syftar till att få en mångfald av aktörer i 
samhället att se hur ekosystemtjänster bidrar till och 

kan utvecklas vidare inom deras ansvarsområden, 
samt hur verksamheten i fråga påverkar ekosystem-
tjänster. 

Grönstruktur i Ystad
Tillgång och kvalitet på gröna miljöer och stråk i 
Ystad är mycket varierande enligt analys i Grön-
strukturprogram för Ystad tätort (2011). Det är 
ont om större grönytor i den gamla stadskärnan, i 
områden byggda fram till 1950 (Östra Förstaden, 
Egna Hem, södra Bellevue, södra Solbacken) och 
i hamnområdet. I utkanten av staden är det gott 
om större parker, framför allt i områden byggda 
1950-1975 (norra Bellevue, norra Solbacken, del av 
Surbrunnen, Edvinshem) och därefter (Åkesholm, 
Hälsobacken, delar av Västra Sjöstaden). Många 
grönområden i framför allt de äldre områdena sak-
nar förbindelse med varandra. I stadskärnan finns 
parker som Norra Promenaden med varierat inne-
håll och många kvaliteter, medan de stora parkerna 
i ytterområdena ofta är enformiga, dominerade av 
skötselkrävande klippta gräsmarker.

FRAMTIDA UTVECKLING
Riktlinjer för utformning, 
gestaltning och bevarande
Befintlig bebyggelse
Bevarandeprogrammet Ystad en stad värd att bevara 
ska användas för att ge inspiration och förståelse 
för kulturmiljöfrågor, och samtidigt vara en kun-
skapskälla om stadens bebyggelse. Programmet 
erbjuder en plattform för hur Ystads särart ska tas 
tillvara i stadens fortsatta utveckling.

Byggnadsordningarna för Stadskärnan, Östra För-
staden, Egna Hem och Regementet ska tillämpas 

som ett komplement till översiktsplanen. Byggnads-
ordningarna ger råd och anvisningar vid tillämp-
ning av Plan- och Bygglagen. Byggnadsordningarna 
är vägledande för beslut i detaljplaner och bygglov, 
och förhållningssätten är generella. Idag har vi 
goda kunskaper om Östra Förstaden, Stadskärnan 
och Regementsområdet men sämre kunskaper om 
byggnaders värde i kransområdena som Hälsoback-
en, Edvinshem och Västervång. Byggnadsordningar 
kommer också att göras för Hamnen, Edvinshem, 
Hälsobacken och Solbacken samt Surbrunnen och 
Bellevue. De tillämpas sedan som ovan nämnda 
byggnadsordningar. 

Arbetet med stadens kulturmiljö stannar inte där, 
staden är föränderlig och stadens kulturmiljö för-
ändras med tiden. Vad som är intressant för tillfället 
ändras också med tiden, det är ständigt aktuellt att 
se över och revidera inventeringar efter behov och 
efter tidens gång.

Byggnadsordningarna behöver följas upp med 
varsamhets- eller skyddsbestämmelser i detaljplan. 
Planer för stadskärnan måste ses över för att värna 
kulturmiljön.

Miljöer och byggnader är hållpunkter för männ-
iskors orientering i tid och rum. De har ett värde 
som delar av staden, ett värde som går utöver själva 
fastighetsvärdet. Försvinner en byggnad kan den 
inte återskapas, möjligen kan en replik uppföras. 
Med en byggnad eller en miljö försvinner också det 
liv som levs där. Av det skälet ska alltid ny använd-
ning och ombyggnad övervägas istället för rivning. 
Om en rivning är nödvändig, bör det sökas vägar 
att åskådliggöra platsens tidigare historia.
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har en samlad karaktär på bebyggelse i höjd och 
volym som bedöms som värdefull att värna. På 
Regementsområdet har avgränsningen gjorts så att 
det är de ytor inom den befintliga bebyggelsen som 
inte lämpar sig för högre bebyggelse. Sandskogen 
som har bebyggelse som är värdefull ur kulturmil-
jösynpunkt och som utgör ett viktigt natur- och 
friluftsområde i anslutning till staden bedöms inte 
heller som lämpligt för högre bebyggelse.

Områden där högre bebyggelse prövas 
från fall till fall
I resterande delar av staden är bedömningen att 
högre bebyggelse får prövas från fall till fall. Aspek-
ter att studera är hur den tänkta bebyggelsen skulle 
fungera på aktuell plats och hur det skulle påverka 
omgivningen. Till exempel kan topografin påverka 
hur bebyggelsen kan utformas och hur det påverkar 
omgivningen.  

Förtäta på strategiska platser
Inom staden finns det möjlighet till förtätning på 
strategiska platser. För varje sådan plats bör man 
studera dels vad förtätningen kan bidra med till den 
specifika platsen i sig, hur de naturliga förutsätt-
ningarna på platsen kan tas tillvara på bästa vis men 
också hur den förtätningen förhåller sig till stadens 
helhet. Till exempel kan det vara strategiskt att 
förtäta i vissa stråk för att binda samman olika delar 
av staden. Förtätning kan till exempel bidra till att 
ett tidigare ödsligt område befolkas, det kan vara 
speciellt positivt i områden som passeras av viktiga 
rörelsestråk i staden. På det viset bidrar förtätningen 
till att olika delar i staden knyts samman. 

Mötesplatser och offentliga rum
När staden förtätas är det viktigt att befintliga 
mötesplatser värnas och vidareutvecklas samtidigt 

högre bebyggelse. I övriga delar av staden får högre 
bebyggelse prövas från fall till fall. Tillskott av högre 
bebyggelse kommer på sikt att gradvis förändra 
stadsbilden. Med högre bebyggelse menar vi bebyg-
gelse som är väsentligt högre än sin omgivning. 

Lämpliga områden för högre bebyggelse
Området söder om stadskärnan, det som utgör da-
gens hamn- och verksamhetsområde med undantag 
för ett litet område kring Hamngatan, bedöms som 
lämpligt för högre bebyggelse. Redan idag finns 
högre bebyggelse i hamnområdet, det tydligaste 
inslaget är Lantmännens silos. Under stora delar av 
dygnet finns också färjor anlagda i Ystads hamn, ett 
inslag som ger avtryck i stadsbilden från flera platser 
i staden. En buffertzon har getts till Sandskogen 
och dess bebyggelse.

Områdena kring några av infartsvägarna till staden 
bedöms också som lämpliga för högre bebyggel-
se, det är en struktur som finns redan idag. Invid 
Kristianstadsvägen ligger stadens gamla vattentorn 
på en höjd, ett landmärke som ses från flera håll i 
staden. Gamla vattentornet upplevs framförallt på 
håll som ett landmärke, eventuell högre bebyggelse 
längs Kristianstadsvägen får inte konkurrera med 
gamla vattentornet som enskilt landmärke i det här 
området. 

Olämpliga områden för högre bebyggelse
I Ystads stadskärna är bedömningen att det inte 
är lämpligt med högre bebyggelse. Stadskärnan är 
viktig ur kulturmiljösynpunkt, att tillföra bebyg-
gelse som är högre än sin omgivning bedöms skada 
kulturmiljön i stadskärnan. Egna hemsområdet, 
Östra Förstaden och stora delar av Regements-
området är också områden som inte bedöms som 
lämpliga för högre bebyggelse. Alla dessa områden 

Tillkommande bebyggelse
Utgångspunkten är att ny bebyggelse ska spegla vår 
tids stadsbyggnadsideal och nutida arkitektur. Sam-
manhanget som ny bebyggelse hamnar i kan dock 
kräva anpassning till omkringliggande bebyggelse 
med respekt för skala, höjd, placering och i en del 
fall även på mer detaljerad nivå, till exempel i stads-
kärnan. 

I nya bostadsområden eller områden för blandad 
stadsbebyggelse ska staden indelas i kvarter på så-
dant sätt att den upplevs som småskalig och över-
blickbar. Även gatorna ska begränsas i bredd och 
längd. Gaturummet ska bidra till småstadens karak-
tär och kännas tryggt och välkomnande. Gator ska 
utformas så att bilar och oskyddade trafikanter ska 
kunna samsas om utrymmen, med trafik på fot-
gängarnas villkor. 

För anpassning till Ystads byggnadstradition och för 
att erhålla en småstadskaraktär bör byggnader pla-
ceras mot gata eller mot/nära tomtgräns. Småskalig 
karaktär och hushållning med mark ger små tomter. 
För att nyttja tomterna på bästa sätt behöver bygg-
nader placeras mot tomtens gränser. Det är också 
ett effektivt sätt att skapa rumslighet i arkitekturen. 
Solitära byggnader och signalbyggnader kan pla-
ceras i park, det vill säga centralt på tomten. Med 
ett blåsigt klimat bör gator och torg utformas så att 
man får ett skyddat mikroklimat i staden. 

Inriktning för höjd på bebyggelse
Inriktningen för hur högre bebyggelse ska hanteras 
i Ystad framöver bygger på att fördjupningen pekar 
ut områden där det är lämpligt med högre bebyg-
gelse och områden där det inte är lämpligt med 
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Karta från 1876 över staden med å markerad som 
idag är kulverterad. Karta: Frans Oskar Öhrström 
(Stadsarkivet, Ystad)

I Ystad finns många synliga drag ur stadens historia, 
men det finns också sådant som ligger i det dolda, 
till exempel mindre åar som tidigare rann genom 
staden. Genom att öppna upp åarna bit för bit 
synliggörs en del ur stadens historia och samtidigt 
skapas ett attraktivt inslag i stadsbilden. 

som nya också skapas. Den medeltida stadskärnan 
fortsätter hålla sin ställning som offentligt rum och 
varumärke för Ystad. Området kring Österportshal-
larna började 2012 omvandlas till ett större idrotts-
område med badhus. Åvalla, med sitt centrala läge 
vid stadsbiblioteket och Österportshallarna, skulle 
därigenom kunna utvecklas till en aktivitetspark för 
folk från hela staden som inbjuder till aktivitet. 

Surbrunnsområdet med badhuset Illustration: Nyréns 
Arkitektkontor.

Det finns en önskan om att utveckla lekplatserna 
i Ystad. I framtiden skulle det vara önskvärt om 
temalekplatser kunde utvecklas i flera av stadsdelar-
na i Ystad. 

Använd kulturen och kulturmiljön som 
utvecklingsfaktor
En stad som Ystad, som är välkänd för sitt kul-
turutbud, kan erbjuda både större och mindre 
kulturarrangemang i flera delar av staden – så väl i 
stadskärnan som i stadens ytterkanter. Kultur kan 
till exempel användas för att stärka utvalda platser 
och stråk. 

Karta som visar lämpliga och olämpliga områden för högre bebyggelse.
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Surbrunnen, Edvinshem, Åkesholm, Hälsobacken, 
delar av Västra Sjöstaden) finns flera större grön-
områden. Här finns naturliknande områden som 
Dammhejdan och ett fuktområde i Risaparken 
men också områden med enformig utformning och 
artsammansättning. Genom ändrad skötsel och ny 
gestaltning kan större variation skapas. Till exempel 
kan träd och buskar planteras i områden med stora 
öppna gräsytor.

I Grönstrukturprogram för Ystad tätort beskrivs hur 
ett grönt förstärkt nätverk i staden och gröna stråk 
ut i landskapet kan skapas. Förslagen i programmet 
går ut på att parker och grönområden får ett mer 
varierat innehåll, en större biologisk mångfald och 
binds samman med gröna stråk. Grönstrukturen i 
fördjupad översiktsplan för Ystad följer i stort grön-
strukturprogrammet med några mindre justeringar 
och tillägg: grönområde vid ”Värnpliktsparkering-
en” i öster minskas något för att ge plats för handel 
och ”Bingofältet” söder om järnvägen i väster blir 
utredningsområde för tåghållplats. I Västra Sjösta-
den, kring nytt område för bostäder vid Öja gård 
och i anslutning till nytt område för verksamheter 
vid Öja planeras nya grönområden.

Norra promenaden i Ystads centrala delar. 

Stärk grönstrukturen
Vid planering bör grönstrukturen förvaltas och 
utvecklas i samklang med bebyggelseutvecklingen 
för att få en långsiktigt hållbar utveckling. Naturliga 
förutsättningar på platsen ska så långt möjligt tas till 
vara och utgöra utgångspunkt för utvecklingen av 
ett område. Det kan t.ex. vara vattnets väg genom 
landskapet eller områden med biologisk mångfald.

Grönområdena bidrar till att skapa sociala mötes-
platser och utemiljöer för rekreation och vila. Det 
ska finnas parker och naturområden med varierat 
innehåll och olika funktioner som områden för 
avkoppling och områden för aktiviteter, till exempel 
lek och idrott. Genom att binda samman områdena 
med gröna stråk skapas ett grönt nätverk. Där det 
finns brister behöver nya områden och förbindelser 
skapas. Där det inte är möjligt att skapa gröna stråk 
kan gång- och cykelvägar fungera som förbindelser 
mellan olika grönområden. Målet bör vara att ingen 
ska ha längre till ett grönområde än 300 meter. 

Den övervägande delen av bostadsbebyggelsen i 
Ystad har ett grönområde inom 300 meter, med 
varierande storlek och innehåll. I stadskärnan och 
områdena närmast utanför denna (Östra Förstaden, 
Egna Hem, södra Bellevue, södra Solbacken) finns 
några lite större parker, som Norra promenaden 
och området kring klostret men i övrigt är de flesta 
grönområdena här ganska små och saknar ofta 
förbindelse med varandra. Möjligheterna att skapa 
nya och fler sammanhängande grönområden i dessa 
delar är små men de områden som finns är viktiga 
och kan behöva förnyas för att höja kvaliteten. 

I de delar av staden som byggts ut efter mitten av 
1900-talet (norra Bellevue, norra Solbacken, del av 

Från infartsväg till stadsgata
Ystads kommun bör arbeta med att skapa stadsmäs-
siga entréer till staden, dels själva entréplatserna/
punkterna till staden men också vägarna som leder 
in till stadskärnan. Vägarna in till stadskärnan ska 
bjuda in, skapa förväntan, rama in gaturummet 
och upplevas som trygga och säkra att röra sig längs 
med. De ska vara stadsgator och inte infartsvägar. 
Goda exempel finns redan idag (till exempel Kris-
tianstadsvägen), men de sträckor där det brister ska 
förbättras. Förbättringar kan göras på olika vis, till 
exempel kan gaturummen omgestaltas genom att 
plantera träd och minska bredden på körbanan. På 
vissa platser är det också möjligt att tillföra bebyg-
gelse i anslutning till gatorna, det kan både rama 
in gaturummet och ge liv. Genom att omvandla 
infartsvägarna till stadsgator, överbryggs barriärer 
som hindrar rörelser mellan olika områden, det i sin 
tur kan bidra till att skapa en stad som för samman 
människor. Vid planering av nya områden längs 
stadsgatorna bör samspelet med gatan tas i beaktan-
de.

Stadsgata. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.
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Odling
Stadsodling och stadsnära odling har blivit begrepp 
som alltmer ingår i stadsplaneringen och något 
som troligen kommer att bli alltmer aktuellt även i 
mindre städer som Ystad. Enligt beslut i kommun-
fullmäktige 2013 ska kommunen i stadsplaneringen 
avsätta ytor i närheten av bostäder, särskilt i fast-
igheter med lägenheter, för att boende ska kunna 
ha egna odlingar. Riktlinjer behöver tas fram för 
denna mark, som är allmän platsmark och ska vara 
tillgänglig för alla.

minst 40 % av tomtens area ska utgöras av grönyta. 
Utöver plantering på mark kan grönska på väggar 
och tak ingå.

Vid påverkan på naturmiljön i samband med 
exploatering kan ”balanseringsprincipen” tillämpas. 
Den innebär att skador i första hand ska undvikas 
och i andra hand mildras eller lindras. Om inte 
detta lyckas kan kompensationsåtgärder göras. Det 
kan t.ex. ske genom skötselåtgärder, restaurering av 
skadade miljöer,  skapande av nya livsmiljöer eller 
genom att långsiktigt skydda naturområden som 
tidigare saknat skydd.

Det är viktigt med en bullerfri miljö för att uppleva 
ostördhet och få möjlighet till återhämtning. Det 
kräver en viss storlek och avstånd från större trafik-
leder och andra bullerskapande element.

Fria avrinningsstråk är viktiga för att större mäng-
der vatten ska kunna rinna bort ovan mark vid 
extrema nederbördsmängder och inte förorsaka 
översvämningar i bebyggelsen. Dagvatten kan ledas 
till grönområden, där det kan infiltreras eller samlas 
upp och fördröjas. Inslag av vatten kan göra upple-
velsen av ett område mer tilltalande.

Exempel på dagvattenstråk i naturen. Illustration: 
Ystads kommun.

Backaleden i Ystads norra delar. 

Kartan på nästa sida visar förslag på stärkta förbin-
delser mellan grönområden, till exempel genom 
trädplantering längs gator, klängväxter på staket 
och skapande av öppna gräsklädda diken. I ham-
nområdet finns behov av lite större grepp där man 
tittar på hela området. Detta kommer att studeras i 
ett program. Tillsvidare kan tillfälliga åtgärder med 
t.ex. mobila lösningar göras längs stråket (4) genom 
detta område.

Gröna områden bidrar till biologisk mångfald och 
bättre miljö i tätorten. Vid förändringar är det vik-
tigt att tänka på helheten och att en uppsplittring i 
småområden försämrar den biologiska mångfalden. 
Helhet är också viktig för upplevelsen av rymd och 
ostördhet, vilket man bör tänka på vid förtätning. 
Minskad yta kan inte kompenseras med ökad kvali-
tet i detta sammanhang.

Ett sätt att stärka grönstrukturen vid planering av 
ny bebyggelse är att använda sig av en så kallad 
grönytefaktor för att säkerställa en viss kvantitet 
grönyta. Grönytefaktorn anger ”växtlighetsgraden” 
och mäts som ett genomsnittligt värde för hela 
tomtens yta. En grönytefaktor på 0,4 innebär att 

Ställningstagande:
Ystads kommun ska arbeta med detaljpla-
ner för att skydda stadskärnan. För värdefull 
bebyggelse ska utökad lovplikt och varsamhets-
bestämmelser prövas till skydd för bebyggelsen. 
I samband med förtätning ska värden i grönst-
rukturen alltid inventeras och förutsättningarna 
på platsen så långt möjligt tas tillvara. 
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7. Ågatan mellan Surbrunnsvägen och 
Barnängen
8. Från Aulingatan via Fridhemsgatan till 
Surbrunnsparken
9. Från Risaparken till Öja gård. Passage 
för människor under Dag Hammarskjölds 
väg saknas.
10. Från Öja gård till Öja mosse via Ö. 
industriområdet.
11. Från Tegnérgatan/Väktaregatan till till 

gc-väg.
4. Från Gjuteriet genom hamnen till ron-
dellen Saltsjöbadsvägen/S. Dragongatan. 
Delvis gc-väg.
5. Från Österleden via Sylvans park till 
Åvalla.
6. Från Åvalla förbi badhuset till Norra 
Sandskogen. Huvudsakligen gc-väg.

Förslag till stärkt förbindelse

Föreslagen ny grönstruktur

Befintlig grönstruktur

Föreslagen ny grönstruktur
integrerad med bostäder 

1 2
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Kartan visar förslag för utveckling av grönstrukturen i Ystad. Pilarna visar stråk där förslaget är att stärka grönstrukturen genom att tillföra gröna förbindelser. Det kan till exempel ske 
genom trädplatering längs gator, klängväxter på staket och skapande av gräsklädda diken. Till varje pil finns en siffra angiven för att kunna förtydliga i vilken sträckning stråket går.

1. Från Västerleden till korsningen Ed-
vinshemsvägen/Kommendörsgatan, gc-
väg finns.
2. Från Ö. Kompassgatan-N. Kompass-
gatan till Västergången (Huvudsakligen 
villagata).
3. Från Gamla Kyrkogåden/Norra Pro-
menaden till Gjuteripromenaden. Delvis 
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STAD MÖTER LAND
Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad 
och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en 
väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land 
är viktig. Strategin tar ett grepp om hur staden kan 
växa i relation till den stadsnära landsbygden, de 
stadsnära rekreationsområdena och kopplingarna 
till dessa. 

Illustration: Nyréns Arkitektkontor

Här kan du läsa om bebyggelseutveckling 
norr om Dag Hammarskjölds väg, stadsnä-
ra rekreationsområden, kopplingar mellan 
stad och land samt utredningsområde för 
fritidsbebyggelse i anslutning till Sandsko-
gen.
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ängsmarker med träd och buskar. I lågpunkter i 
terrängen har dammar skapats. Längst i öst finns 
ett delvis mindre dikat vattendrag som på stadens 
sida av Dag Hammarskjölds väg går i en slingrande 
bäck, Risaån, in mot staden. Dag Hammarskjölds 
park har stor betydelse för många ystadbor som 
promenadstråk. 

fritidshus samt camping, caféer och restauranger.  
Flera byggnader har stort kulturhistoriskt värde. 
Bebyggelsen regleras genom områdesbestämmelser 
och särskilda arrendeavtal. Skogen är också skyddad 
genom bland annat naturreservat.  

Dag Hammarskjölds park började anläggas på 
1990-talet. Parken är naturlik och består av öppna 

NULÄGE
Ystad ligger i en sydsluttning ner mot havet. I väster 
och norr gränsar staden till jordbrukslandskapet 
och i öster mot Öja mosse och Sandskogen. Lyfter 
vi blicken längre bort från stadens närmsta omgiv-
ning ser vi tydligt att Ystad har ett stort omland 
kring sig, med många byar. Likaväl som att Ystad i 
form av huvudort i sydöstra Skåne fyller en roll för 
omlandet och byarna så fyller omlandet och byarna 
en viktig roll för Ystad.  

Övergången mellan stad och land
Den största delen av staden utgörs av en större be-
byggelsekropp. I väster är Dag Hammarskjölds väg 
en tydlig gräns mellan stad och jordbrukslandskap. 
Dag Hammarskjölds väg utgör även i norr en tydlig 
gräns för den täta stadsbebyggelsen men i övergång-
en till jordbrukslandskapet finns både Dag Ham-
marskjölds park och större bebyggelsegrupper som 
Källesjö, Hedeskoga och Öja by. Det finns även 
mindre bebyggelsegrupper längs Folkestorpsvägen, 
som till exempel Folkestorp och Öja gård. I nordöst 
sker övergången mellan stad och land i form av ett 
större verksamhetsområde. I öster möts staden av 
Öja mosse och Sandskogen. 

Större rekreationsområden
Utanför den täta stadsbebyggelsen finns stadens 
stora rekreationsområden som Sandskogen och Dag 
Hammarskjölds park. Ystads sandskog är ursprung-
ligen ett flygsandfält, som planterades med skog i 
början av 1800-talet. Delar av området är idag ett 
fritidshusområde med bebyggelsen fint inbäddad 
i skogen med möjlighet för allmänheten att fritt 
ströva mellan husen. I området finns cirka 550 

Bilden visar stadens bebyggelsekropp, de närmsta byarna/bebyggelsegrupperna och rekreationsområden.
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stadsby erbjuder en annan typ av boende än inne 
i staden, en stadsnära by erbjuder möjligheten att 
bo ”på landet” men ändå stadsnära. På det här viset 
fungerar de stadsnära byarna som ett komplement 
till bebyggelseutvecklingen i den täta staden. De 
föreslagna byarna ligger inte mer än cirka tre-fyra 
kilometer från stadens stadskärna och stadens järn-
vägsstation. Mellan de stadsnära byarna och staden 
bildas ett större landskapsrum som utgörs av Dag 
Hammarskjölds park och jordbruksmark. Stadsby-
arna skapar tillsammans med landskapsrummet en 
övergång mellan staden och landsbygden. 

Idén med stadsnära byar tar ett grepp om hur 

andel av den bebyggelse som krävs kan tillkomma 
inom den ytan, men det är inte tillräckligt. Inom 
den täta staden är det inte heller möjligt att erbjuda 
alla typer av boende, till exempel friliggande villabe-
byggelse. Som huvudort i kommunen och sydöstra 
Skåne behöver staden kunna erbjuda olika typer av 
boende. 

Stadsnära byar
Norr om Dag Hammarskjölds väg och Dag Ham-
marskjölds park föreslås staden utvecklas med 
stadsnära byar. En stadsnära by är en egen by med 
de kvalitéer som det kan ge, men samtidigt en 
by med en närhet till staden och dess utbud. En 

Det är viktigt att det finns kopplingar mellan sta-
dens bebyggelse och de stora rekreationsområdena, 
till det öppna landskapet och till omkringliggande 
byar.

Både i och kring staden Ystad finns det stora vär-
den, till exempel i form av olika riksintressen för 
natur- och kulturmiljö och riksintresse för kustzon, 
se sidan 99 för mer information. Jordbruksmarken 
kring Ystad är också värdefull som en av landets 
bördigaste jordbruksmarker. Marken bedöms utgöra 
klass 9 på en tiogradig skala vad gäller produktions-
förmåga. Sådan jord är särskilt viktig för en långsik-
tig resurshållning.  

FRAMTIDA UTVECKLING
Eftersom det här är en fördjupning av översiktspla-
nen för staden Ystad behandlas endast den stads-
nära landsbygden som ingår i planområdet. I den 
kommunövergripande översiktsplanen behandlas 
relationen mellan staden Ystad och övriga tätorter 
och byar i kommunen. 

Samtliga byar/bebyggelsegrupper inom den stads-
nära landsbygden är inte prioriterade inom fördjup-
ningens förslag på bebyggelseutveckling. Däremot 
får kommunen in förfrågningar om enskild be-
byggelse inom den stadsnära landsbygden, varför 
det är viktigt att ta ett helhetsgrepp i ett så tidigt 
skede som möjligt för att säkra en god utveckling av 
landsbygden i framtiden.

Stadens behov av att växa
För att klara befolkningsmålet räcker det inte att 
Ystad växer inom den befintliga stadens yta. En stor 

Kartan visar utvecklingen av stadsnära byar och befintligt linjenät för bussar samt förslag på hur en framtida buss-
linga kan koppla ihop stadsbyarna med varandra och med staden. 
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bebyggelseutveckling norr om Dag Hammarskjölds 
väg kan ske. Tanken med stadsnära byar är inte ny, 
i den ortsanalys som gjordes för staden/tätorten 
Ystad 2004 kom man bland annat fram till att 
bygga kärnor av ”byar” för att stärka kopplingen 
till Ystad. Idén med stadsbyar testades också vid en 
workshop i den tidiga dialogen för fördjupningen 
av översiktsplanen. Genom att bygga på det här 
viset är det också möjligt att på sikt kollektivtra-
fikförsörja stadsbyarna med en speciell slinga, även 
om det i första hand är tänkt att befintliga struk-
turer utnyttjas, se bild. De befintliga busslinjerna 
som kommer från Sjöbo respektive Kristianstad 
kan förse de stadsnära byarna med transporter till 
stationen i Ystad medan den föreslagna busslingan 
fungerar som en loop som knyter ihop byarna med 
olika målpunkter i staden.

Bebyggelsen i de stadsnära byarna bör (precis som 
tagits upp i strategin Mera Ystad) vara relativt 
tät med sammanbyggda hus/radhus och mindre 
flerbostadshus för att hushålla med marken. Men 
även mindre tomter för fristående bebyggelse kan 
bli aktuellt. Varje stadsnära by kan med fördel 
bygga sin egen identitet. I de stadsnära byarna kan 
verksamheter utvecklas som är svårt att få till i den 
täta staden, som t.ex. lanthandel. 

Gränsen mellan stad och land kan också se olika 
ut i de olika byarna beroende på platsens förut-
sättningar. Under planperioden för Staden Ystad 
2030 är det framförallt utveckling av Hedeskoga 
och Källesjö samt utveckling av området kring Öja 
gård som är aktuellt. Illustration av övriga stadsnära 
byar kring Folkestorpsvägen ska ses som en möjlig 
utveckling på lång sikt. 

Inspirationsbild för en stadsnära by. Illustration: Nyréns Arkitektkontor
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inte så lätt på egen hand ta sig längre bort än till 
Sandskogen eller andra grönområden nära stadskär-
nan.

För att de stadsnära byarna ska fungera på ett bra 
sätt är det viktigt att det finns goda kopplingar mel-
lan byarna och staden, speciellt vad gäller möjlighe-
ten att gå eller cykla. Det är särskilt viktigt att tänka 
på hur de utformas för att de ska vara attraktiva, 
tillgängliga och upplevas som trygga att använda. 
Detsamma gäller kopplingar mellan de stadsnära 
byarna. Det är också viktigt att det finns stråk och 
kopplingar till och från rekreationsområdena så att 
det är lätt att nå dessa. 

fortsätter att gälla och att områdets karaktär och 
tillgången för allmänheten säkerställs genom att det 
är fortsatt möjligt att ströva fritt mellan stugorna. 

Dag Hammarskjölds park har stora höjdskillnader 
vilket därför att dess tillgänglighet för personer med 
fysiska nedsättningar är starkt begränsad. Det är 
därför av vikt att kommunen värnar om framkom-
ligheten i Sandskogen. Många grupper i Ystad kan 

Stadsnära rekreation, stråk och 
kopplingar 
Det är viktigt att värna de stora stadsnära rekrea-
tionsområdena. När bebyggelsen kring Öja gård 
utvecklas kan också grönstrukturen i det området 
knytas samman med Dag Hammarskjölds park. 
Sandskogen skyddas på flera olika vis. För att säker-
ställa Sandskogen som ett rekreationsområde är det 
viktigt att de villkor som gäller för bebyggelsen idag 

Kartan illustrerar förbindelser mellan stadsbyarna och staden i gult, gröna stråk ut på landsbygden i grönt och ett 
blått stråk längs kusten. Stråk i landskapet. Illustration: Nyréns Arkitektkontor.



65Kapitel 4 - Strategier för staden Ystad 2030

Ställningstagande:
Den värdefulla jordbruksmarken kan stå i 
konflikt med stadens möjligheter att växa utåt, 
jordbruksmarken tas dock i anspråk för att till-
godose väsentliga samhällsintressen. Invånaran-
talet i Skåne förväntas öka de kommande åren, 
så även i Ystad. I Ystad finns goda möjligheter 
att tillgodose ett stort behov av bostäder på 
redan ianspråktagen mark inom den befintliga 
bebyggelsen. Det är dock inte tillräckligt för att 
möta behovet av bostäder. 
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KLIMATET FÖRÄNDRAS
Strategin går ut på att ta höjd för att kunna hante-
ra de effekter som klimatförändringarna kommer 
att ge i framtiden, med fokus på konsekvenser av 
en höjd havsnivå. Det handlar om att titta på vår 
sårbarhet av förändringarna, se till vårt behov av 
anpassning och utifrån det utveckla en konkret 
strategi för vad vi behöver göra och när. 

Här kan du läsa om klimatförändringens 
påverkan på Ystad med fokus på påverkan 
på havsnivån samt förslag till åtgärder för 
att hantera förändringarna.
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”Klimatet förändras” både vad gäller nuläge och 
delar av förslagen till framtida utveckling. 

Planområdet
Planområdet omfattar cirka en mil kuststräcka. 
Markanvändningen inom området består av tätorts-
bebyggelse, fritidsbebyggelse, industriområden, väg, 
järnväg, hamn, marina, jordbruksmark, rekreations-
områden och badstränder.

Ystads läge vid kusten gör att staden kommer att 
påverkas av stigande havsnivåer som leder till ökad 
erosion, ökad översvämningsrisk och höjda grund-
vattennivåer. Översvämningsrisken bedöms även 
öka till följd av ökad extrem nederbörd. Skyfall, 
som innebär stora mängder nederbörd på kort tid, 
förutses bli vanligare och intensivare i framtiden.

Klimatförändringens påverkan
Stranderosion
Stigande havsnivåer kommer medföra att erosionen 
av kommunens sandstränder ökar. Inom planområ-
det väntas sandstränderna backa med cirka 30 – 60 
meter bara som en följd av havsnivåhöjningen, om 
inga skyddsåtgärder vidtas. Detta kan leda till skad-
or på vägar, bebyggelse och övrig infrastruktur. 

Översvämningsrisk
Översvämningsrisken längs kommunens kuststräcka 
har analyserats med kommunens höjdmodell.
I kartan på nästa sida visas områden som riskerar att 
översvämmas vid medelvattenstånd år 2100 samt 
vid 100-årshögvatten idag och år 2100. De strecka-
de områdena står inte i direkt förbindelse med havet 

NULÄGE
Ystads kommun arbetar strategiskt med klimat-
anpassning och kustskydd. Kommunfullmäktige 
antog 2008 en Policy för förvaltning och skydd av 
kusten och vidare antogs 2011 en Handlingsplan 
för förvaltning och skydd av kusten som ett tillägg 
till kommunens Översiktsplan 2005. Framförallt är 
handlingsplanen tänkt att fungera som ett levande 
dokument som beskriver kommunens kust utifrån 
olika markförhållanden, topografi, gällande res-
triktioner och detaljplaner etc. Handlingsplanen 
ska också fastställa de strategier för kustskydd som 
kommunen beslutar. Handlingsplanen ska revideras 
varje mandatperiod och utifrån kunskapsläget såväl 
nationellt som regionalt och globalt så ska kust-
skyddsstrategierna också kunna revideras. 

Staden Ystad
Som ett underlag för arbetet med denna fördjup-
ning för staden Ystad har en klimatutredning tagits 
fram av Sweco. Fokus har särskilt legat på effekterna 
av stigande havsnivå, men även andra klimatrelate-
rade effekter har belysts, såsom påverkan på grund-
vatten, ytavrinning och VA-system. Klimatanalysen 
fokuserar på dagens situation och förväntade förhål-
landen år 2100. Beskrivningen av klimatförändring-
ens påverkan på Ystad baseras på SMHI:s regionala 
klimatanalys för Skåne län (SMHI, 2011).

I utredningen föreslås strategier för hur kommunen 
kan arbeta med klimatfrågan samt lokalspecifika 
åtgärder som kan genomföras i klimatanpassnings-
syfte på kort, medellång eller lång sikt. Rapporten 
utgör underlag för beskrivningarna till strategin 

och kommer troligtvis inte att hinna översvämmas 
vid ett kortvarigt högvatten.

En mer korrekt bedömning av översvämningsrisken 
i dessa områden kan bestämmas med hydraulisk 
modellering av högvattenscenarierna. Metoden som 
använts tar inte heller hänsyn till översvämning som 
orsakats av våguppspolning. 

Om kusten exponeras för höga vågor kan dessa 
skölja upp till en högre nivå än ett 100-årshög-
vatten. Till skillnad från högvattennivån, är upp-
spolningsnivån inom planområdet starkt beroende 
av lokala förhållanden. Vid dimensionering av kust-
skydd och mer detaljerade riskanalyser krävs därför 
noggranna beräkningar eller modellering.

De kustavsnitt inom planområdet som är mest 
exponerade är stränderna väster om gjuteriområ-
det och i västra delen av Ystad sandskog. Innanför 
pirarmarna till Ystads hamn dämpas vågklimatet, 
risken för översvämning till följd av våguppspolning 
är därför mindre. I planområdets västra delar är 
lutningen ner mot kusten betydligt brantare än i de 
östra delarna. I väster bedöms risken för översväm-
ning orsakad av våguppspolning därför som liten. 
I öster finns däremot risk för att våguppspolningen 
kan leda till översvämningar vid lägre vattenstånd 
än 100-årshögvatten eftersom vågorna kan skölja 
över eller bryta igenom stenskoningar och sanddy-
ner och översvämma lägre liggande områden bakom 
stranden.
Grundvatten
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och av höjd havsnivå. När havsnivån stiger förskjuts 
trycklinjen till utloppet i havet så att systemet blir 
trögare och kapaciteten minskar. Om invallningar 
och upphöjning av markytor byggs för att skydda 
låglänta områden från översvämning ifrån omgiv-
ningen kan det leda till att vatten istället stängs 
inne.

Befintliga dagvattensystem är dimensionerade efter 
rådande förhållanden då de byggdes, för att dämma 
upp till marknivå vid regn med 10 års återkomsttid. 
Den dimensionerande nederbörden kommer där-
med att överskridas oftare i framtiden, vilket ökar 
risken för översvämningar.

De dikningsföretag som går genom tätorten kan 
förväntas belastas med större flöden vid ökad ex-
trem nederbörd eftersom deras avrinningsområden 
är relativt små och delvis består av hårdgjorda ytor.

Badvattenkvalitet
Badvattenkvaliteten kan påverkas av klimatföränd-
ringen på flera sätt. En höjning av vattentempera-
turen medför ökad risk för algblomning och tillväxt 
av bakterier. Ökad frekvens och intensitet av skyfall 
leder till att mer föroreningar sköljs ut i havet och 
att risken för bräddning på avloppsnätet ökar.

påverka grundvattenkvaliteten vilket indirekt kan 
komma att påverka planområdet genom dess vat-
tenförsörjning. Detta behandlas dock inte i denna 
rapport.

Dagvatten och dikningsföretag
Möjligheten att omhänderta dagvatten inom plan-
området påverkas både av ökad extrem nederbörd 

De förändringar i grundvattenförhållandena som 
orsakas av klimatförändringar och som bedöms 
påverka planområdet är ändrad grundvattennivå 
till följd av förändrad temperatur och förändrat 
nederbördsmönster, ändrad grundvattenregim samt 
grundvattenförändringar kopplade till höjd havsni-
vå.
Utöver detta kan klimatförändringen på flera sätt 

Kartan visar områden som riskerar att översvämmas vid medelvattenstånd år 2100 samt vid 100-årshögvatten 
idag och år 2100. Karta: Sweco
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• är belägna under +5 m,
• ligger inom ett område som identifierats 

som en lågpunkt i terrängen,
• ligger inom ett område som riskerar att 

erodera bort till följd av havsnivåhöj-
ningen och med hänsyn till nuvarande 
erosionsförhållanden, eller

• ligger inom ett område med höga 
grundvattennivåer.

Utförligare resonemang om lågpunkter i terrängen 
och grundvatten finns i rapporten Klimatutredning 
FÖP Ystad (Sweco 2014).

Vid exploatering av nya områden framför den 
befintliga bebyggelsen kan grundläggningsnivån i 
sig fungera som översvämningsskydd för bakomlig-
gande områden.

Avrinning
Vid all fysisk planering bör hänsyn tas till vattnets 
naturliga väg genom landskapet. Avledning av dag-
vatten i öppna system och styrning av avrinningen 
genom höjdsättning kan ersätta eller komplettera 
traditionella ledningssystem under mark. Man bör 
alltid utreda vad som händer vid extrema neder-
bördstillfällen då dimensionerande förutsättningar 
överskrids. Bostadsområden, vägar och parker bör 
utformas så att ytligt avrinnande vatten leds ut mot 
havet eller till ytor där skadorna av en översvämning 
minimeras. 

Åtgärdsförslag
Åtgärder för klimatanpassning ska vara effektiva, 
funktionella och smälta in i stads- och landskaps-

flyttas, vilket inte nödvändigtvis beror på långsiktig 
erosion. 

Vid planering av strandnära bebyggelse bör en buf-
fertzon bevaras mellan bebyggelsen och havet. Om 
det finns en bred oexploaterad zon mellan strand 
och bebyggelse tillåts strand- och vegetationslinjen 
att flyttas fram och tillbaka. Det finns då även ut-
rymme för att vidta åtgärder mot långsiktig erosion.
Den oexploaterade zonen bör sträcka sig längre än 
strandskyddet, en tumregel kan vara att strand-
skyddet ska finnas kvar med samma omfattning om 
100 år. Alltså bör bebyggelse inte planeras närmre 
strandlinjen än strandskyddssträckan plus den 
bedömda erosionssträckan inom 100 år. I områden 
som redan exploaterats och där kommunen avser 
att skydda kuststräckan och befästa kustlinjen kan 
exploatering tillåtas närmre strandlinjen.

Grundläggningsnivå
Det är många faktorer som påverkar vilken nivå 
som är lämplig för grundläggning vid nybyggna-
tion. Dels behöver hänsyn tas till stranderosion 
och översvämning i samband med högvatten och 
stormar och dels till lokala yt- och grundvattenför-
hållanden. Det är även viktigt att se vilka befintliga 
och planerade skydd mot översvämning som finns i 
området samt om det finns befintlig bebyggelse och 
vilken nivå denna ligger på.

Det är därför opraktiskt att bestämma sig för en 
fast lägsta grundläggningsnivå inom en kommun. 
Bedömning bör istället göras från fall till fall, inom 
olika områden. I Ystad kommun rekommenderas 
att grundläggningsnivån studeras närmre och utreds 
i områden som:

FRAMTIDA UTVECKLING
Klimatförändringens påverkan fram till år 2100 
visar på ett stort behov av åtgärder för att förhindra 
översvämning av bebyggda områden inom planom-
rådet. Skulle ett 100-års-högvatten inträffa år 2100, 
utan att några skyddsåtgärder har vidtagits kommer 
översvämningar att orsaka stora materiella skador 
och störningar av viktiga samhällsfunktioner. Vid 
planering av skyddsåtgärder för ett samhälle år 2100 
är det viktigt att åtgärderna är flexibla.

REKOMMENDATIONER 
UTIFRÅN KLIMATUTREDNING
Följande avsnitt är rekommendationer från den 
klimatutredning, Klimatutredning FÖP Ystad, som 
Sweco (2014) tagit fram på uppdrag av kommu-
nen som underlag för arbetet med fördjuningen av 
översiktsplanen för staden Ystad. På sidan 77 står 
det mer om kommunens inriktnig för utveckling av 
kusten.

Övergripande strategi
Vid planering bör hänsyn tas till lokala erosionsför-
hållanden. Om strandlinjen flyttas bakåt över tid 
behövs en buffertzon mellan havet och bebyggelsen 
så att det finns tid och utrymme för anpassning 
och planering. Vid exploatering av nya områden 
finns möjlighet till att lära av gamla misstag så att 
bebyggelsen placeras på marknivåer och avstånd 
från stranden som är hållbara ur ett långsiktigt 
perspektiv.

En stor del av de erosionsproblem vi ser idag 
har uppstått till följd av strandnära exploatering. 
Stränder är dynamiska system som naturligt för-
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Gräsbevuxen jordvall, Jyllands västkust. Bild: Sweco

Konstgjorda sanddyner med gabionkärna och plante-
rad strandråg för att binda sanden, Ängelholm. Bild: 
Sweco

Förslagen till kustskydd görs ur ett 100-årsper-
spektiv. Detta för att kommunens planering ska 
möjliggöra en långsiktig exploatering och att det 
också i framtiden ska finnas fysiskt utrymme för 
att uppföra kustskydd. När kustskydden behöver 
genomföras i tid beror på risken för översvämning 
i området och hur denna påverkas av stigande 
havsnivåer. Åtgärderna klassificeras efter vad som 
behöver genomföras på kort, medellång och lång 
sikt. Tidsintervallen definieras i Tabell 6-1.

Åtgärderna kan med fördel utföras i etapper, till 
exempel kan gator vid omasfaltering successivt höjas 
med några centimetrar så att de slutligen når den 
nivå som krävs till år 2100. Vid höjning av gator är 
det viktigt att ta hänsyn till anslutningar som på-
verkas av upphöjningen samt hållfasthetsfrågor för 
vägbankar som kan komma att utsättas för vatten 
och vågverkan.

Bilderna till höger visar exempel på hur de olika ty-
perna av åtgärder nämnda ovan gestaltats på andra 
platser.

Upphöjd bebyggelse som skydd mot översvämningar i 
Doesburg, Nederländerna. Bakom de byggnader man 
ser på fotografiet är lägre bebyggelse belägen. Bild: 
Sweco

Upphöjd strandpromenad Nora Strand, Danderyd. 
Bild: Sweco

bilden. Optimalt är om klimatanpassningen kan 
utföras så att den tillför ett värde för tätorten och 
inte enbart ses som en kostnad.

Kustskydd
För att möjliggöra en förtätning av Ystads tätort 
och samtidigt uppnå ett kostnadseffektivt översväm-
ningsskydd föreslås en proaktiv strategi där Ystad 
flyttar ut mot havet istället för valla in sig. Det finns 
flera fördelar med denna strategi. Till exempel kan 
kommunen genom att anlägga översvämningsskydd 
i samband med exploatering låta exploatören bekos-
ta översvämningsskyddet.

Förslaget harmonierar med Ystads strategi att möta 
havet och innebär att fler bostäder kan tillskapas i 
attraktiva vattennära lägen. Det är viktigt att höjd-
sättningen för dessa områden noga planeras för att 
undvika problem med översvämning även efter år 
2100 samt att byggnaderna konstrueras, såväl med 
avseende på utformning som på materialval, för att 
tåla viss översvämning.

I områden med naturliga stränder anammas samma 
strategi. Det bedöms inte som rimligt att låta 
kuststräckan inom planområdet backa vid höjda 
havsnivåer. Istället föreslås åtgärder som ökar strän-
dernas attraktivitet samtidigt som bakomliggande 
bebyggelse och infrastruktur skyddas mot erosion 
och översvämningar. I dessa områden rekommen-
deras strandfodring och uppbyggnad av sanddyner, 
vilket redan tillämpas i Ystad sandskog.

Inom övriga områden kan marknivåerna lokalt hö-
jas till nivåer som skyddar mot framtida extremhän-
delser. Detta kan innebära upphöjning av vägar och 
gångstråk, anläggning av murar/vallar, med mera.
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Åtgärdsförslagen som presenteras kan betraktas som 
översiktliga, principiella förslag och för vissa del-
kuststräckor ges olika alternativ. Innan kommunen 
beslutar sig för att genomföra någon av åtgärderna 
bör en utredning genomföras som belyser vilket 
underlag som finns och vilka kompletterande utred-
ningar som behövs. Baserat på en riskanalys behöver 
man ta ställning till vilken typ av händelse och för 
vilken återkomsttid som skydden ska dimensione-
ras. Analysen bör även omfatta en samhällsekono-
misk kostnads-nyttoanalys.

Figur 6-5. Åtgärder på kort sikt - väster om reningsverket. Karta: Sweco

Figur 6-6. Åtgärder på lång sikt - väster om reningsverket. Karta: Sweco

Väster om reningsverket
Kort sikt
På stranden längst i väster föreslås stenskoning eller 
annat släntskydd för att skydda väg 9 mot erosion. 
För att behålla stranden och undvika negativa ero-
sionseffekter av åtgärden bör den kombineras med 
sandutfyllnad framför stenskoningen (Figur 6-5).

Lång sikt
På lång sikt kommer ytterligare åtgärder att krävas 
för att skydda väg 9 och bevara områdets natur- och 
rekreationsvärden, eventuellt strandfodring (Figur 
6-6).
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Öster om reningsverket
Lång sikt
Stranden ligger nära centrum och har potential att 
utvecklas till en stadsnära badplats. Idag finns ero-
sionsskydd på stora delar av sträckan, dessa kommer 
i framtiden att behöva utökas för att skydda den 
bakomliggande slänten. Om kommunen vill bevara 
och utveckla strandens rekreationsvärden rekom-
menderas strandfodring istället för hårda skydd 
(Figur 6-7).

Figur 6-7. Åtgärder på lång sikt - öster om Reningsverket. Karta: Sweco

Figur 6-8. Åtgärder på lång sikt - inom Gjuteriområdet. Karta: Sweco

Gjuteriområdet
Lång sikt
För att skydda området mot översvämningar vid 
stigande havsnivåer kan stenskoningen och den 
bakomliggande jordvallen behöva höjas upp. 
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Väster om marinan
Medellång sikt
Stranden har stor potential och ett strategiskt läge 
med närhet till centrum och marinan. Om kom-
munen vill bevara och utveckla stranden rekom-
menderas strandfodring som erosionsskydd. Badvat-
tenkvaliteten behöver förbättras, vilket kan göras 
genom åtgärder på kommunens brädd- och dagvat-
tenutlopp samt genom tångrensning. Kommunen 
bör då även se över möjligheten till att omlokalisera 
båtuppställningsplatsen. För att skydda den bakom-
liggande järnvägen mot översvämning rekommen-
deras invallning genom att gång- och cykelvägen 
mellan havet och järnvägen höjs upp (Figur 6-9). 
Åtgärden kan kombineras med upphöjda konstru-
erade sanddyner. Alternativt kan järnvägen skyddas 
med en vegeterad jordvall.

Figur 6-9. Åtgärder på medellång sikt - väster om marinan. Karta: Sweco
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Hamnen och marinan
Medellång sikt
Hamnen och centrum föreslås skyddas mot över-
svämning i samband med exploatering av hamn-
området (Figur 6-10). Den yttre raden med bebyg-
gelse förläggs på mark som höjs upp för att skydda 
bakomliggande bebyggelse i den gamla stadskärnan. 
Bebyggelsen bör höjas upp till +3,5 m för att klara 
ett 100-årshögvatten år 2100 med hänsyn till de vå-
gor som kan bildas inne i hamnen och för att uppnå 
en säkerhetsmarginal. Husen bör även utformas för 
att tåla viss översvämning.

Upphöjning av marknivån i områden avsedda 
för bostäder görs i samband med exploatering. I 
den delen av hamnen som fortsatt kommer att ha 
hamnverksamhet höjs kajerna upp allteftersom för 
att anpassas till de tekniska förutsättningarna. Åt-
gärder kan eventuellt göras i samband med renove-
ring eller nyanläggning av kajer.

Dagvatten från de lägre belägna områdena i cen-
trum kommer troligtvis att behöva pumpas.

Figur 6-10. Åtgärder på medellång sikt - hamnen och marinan. Karta: Sweco
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Öster om hamnen
Lång sikt
Den befintliga stenskoningen bör kontrolleras och 
underhållas regelbundet. För att anpassas till sti-
gande havsnivåer kan den behöva höjas upp (Figur 
6-11). Eventuellt kan området bakom tåla viss 
översvämning.

Figur 6-11. Åtgärder på lång sikt - öster om hamnen. Karta: Sweco
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Ystad sandskog väster
Kort sikt
Området är erosionsutsatt och det är stor risk för 
skador på bebyggelse och infrastruktur redan med 
dagens förhållanden. Kommunen bör fortsätta att 
strandfodra som erosionsskydd. Ett brett strandplan 
ger även ett ökat skydd mot översvämningar.
För att skydda bakomliggande bebyggelse bör 
sandklitternas och strandpromenadens nivå och 
motståndskraft utredas längs hela sträckan. Eventu-
ellt krävs åtgärder redan idag för att minska över-
svämningsrisken. Strandpromenaden och klitterna 
bör successivt höjas upp för att anpassas till stigande 
havsnivåer.

Figur 6-12. Åtgärder på kort sikt - Ystads sandskog väster. Karta: Sweco

Figur 6-13. Åtgärder på lång sikt - Ystad sandskog öster. Karta: Sweco

Ystad sandskog öster
Lång sikt
På lång sikt behöver väg 9 skyddas, antingen med 
en vall eller genom upphöjning av vägbanan (Figur 
6-13). Då skyddas även bebyggelsen norr om väg 9.
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Dagvatten
Kommunens dagvattenhantering behöver anpassas 
för att klara av extrema händelser år 2100. När 
områden vallas in för att stänga ute höga havsnivåer 
kommer vissa dagvattenutlopp att behöva förses 
med backventiler för att förhindra översvämning 
orsakad av att vatten tränger in i dagvattensystemet. 
Det är även troligt att dagvatten i vissa fall kommer 
att behöva pumpas från lågt belägna områden.
När den extrema nederbörden ökar kommer flödet i 
dikningsföretagen som går igenom staden också att 
öka. För att minska översvämningsrisken kan vatten 
från omgivande åkermark antingen fördröjas upp-
ströms staden på låglänt åkermark eller ledas om så 
att det inte passerar genom tätorten.

Dagvattensystemet och dikningsföretagen har inte 
studerats i detalj inom ramen för denna utred-
ning. En strategi för hur dagvattensystemet ska 
anpassas till ett framtida klimat bör tas fram. Detta 
kan förslagsvis göras inom ramen för kommunens 
vattenplan.

Det finns ett kulverterat vattendrag som går genom 
de lågt belägna delarna av tätorten och mynnar 
i hamnen. Genom att öppna upp kulverterade 
vattendrag kan estetiska och ekologiska mervärden 
tillskapas samtidigt som avbördningskapaciteten 
kan ökas för att omhänderta extrem nederbörd.

Grundvatten
Kunskapen om klimatförändringens påverkan 
på grundvattennivån, särskilt i kustområden, är 
begränsad. Samtidigt har grundvattenförhållanden, 
särskilt i jordlagren, stora lokala variationer. Med 
hänsyn till det kan mer platsspecifika studier vara 

aktuella. De områden som då bör prioriteras är 
låglänta kustnära områden med bebyggelse eller 
höga naturvärden samt områden som är intressanta 
ur vattenförsörjningsperspektiv.

I övrigt bör de tekniska försörjningssystemen för 
dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten utformas 
så att de inte skadas av en förändrad grundvattensi-
tuation. Likaså måste dessa system utformas så att 
de inte vid ändrat klimat och extremväderssitua-
tioner bidrar till negativ påverkan på grundvattnet, 
till exempel genom läckage, bräddning eller förore-
ningsspridning.

En mer konkret åtgärd för att förhindra skador 
orsakade av stigande grundvattennivåer till följd av 
långsiktigt stigande havsnivåer kan vara att i särskilt 
utsatta områden bevara en grundvattennivå liknan-
de dagens. Detta kan åstadkommas med hjälp av 
dränering och/eller pumpning. Vid pumpning bör 
risken för saltvattenuppträngning särskilt beaktas 
och utredas.

Rekommendationer
Utredningen som Sweco gjort visar på att åtgär-
der kommer att krävas utmed hela planområdets 
kuststräcka för att skydda bebyggelse, infrastruktur 
och natur- och rekreationsområden mot klimatför-
ändringens effekter till år 2100. Den västra delen av 
Ystad sandskog bör idag ges högsta prioritet. Här 
bör kommunen säkerställa att bebyggelsen har ett 
tillräckligt skydd mot översvämningar redan idag.
Eftersom osäkerheterna är så stora inför vad klimat-
förändringen kommer att innebära bör kommunen 
ha stor handlingsberedskap, men sträva efter att 
göra så lite som möjligt, så sent som möjligt. Det 

kan dock i vissa fall vara lönsamt att redan idag 
ta höjd för säkerhetsmarginaler om åtgärderna är 
kostsamma att justera i efterhand.

Åtgärdsförslagen baseras på den kunskap som vi har 
idag. Åtgärder som är tänkta att utföras på längre 
sikt bör givetvis omprövas efter den nya kunskap 
som finns vid tidpunkten för genomförandet. Det 
är ändå viktigt att ta med åtgärdsförslagen i plane-
ringen och avsätta mark, så att det finns utrymme 
att genomföra åtgärderna när de behövs.

KOMMUNENS INRIKTNING
Följande avsnitt visar kommunens syn på hur den 
framtida utvecklingen av kusten hanteras.

Skydd för kustens olika delar
I den klimatutredning som Sweco har genomfört, 
på uppdrag av kommunen, för fördjupningen 
föreslås en rad konkreta lösningar med fokus på hur 
problemet med stigande havsnivåer kan hanteras. 
Det är emellertid inte rimligt att i en fördjupning av 
översiktsplanen ta ställning till exakt vilken typ av 
kustskyddsmetod som ska användas, utan Sweco’s 
förslag får snarare betraktas som ett underlag och 
som råd för fortsatt arbete. Det som är aktuellt 
att tydliggöra i fördjupningen av översiktsplanen 
för Ystad bör däremot vara vilka typer av kust-
skyddsstrategier som, med dagens kunskap är mest 
relevanta inom planområdet. 

Eftersom planområdet innefattar högexploaterad 
mark med stora värden i form av infrastruktur, 
byggnader, verksamheter och samhällsviktiga 
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funktioner samt en rik kulturhistoria och områden 
som är extremt viktiga ur rekreationssynpunkt så 
är det rimligt att anta att under den tidsperiod som 
fördjupningen omfattar så är det kustskyddsstrate-
gierna ”säkerställ kustlinjen” eller ”utvidga strand-
området” som är aktuella.

Klart är dock att kustskyddet i de centrala delarna 
av staden som till exempel hamnområdet åstads-
koms genom markförhöjning och upphöjda kajer. 
Vid kusten längs Sandskogen kommer det vara 
strandfodring som är aktuellt under planperioden 
och förmodligen även under överskådlig tid.  Väser 
om Gjuterieområdet är det troligen strandfodring, 
eventuellt i kombination med hårda skydd som är 
aktuellt. 

Handlingsplan för kusten
Det är i Handlingsplanen för förvaltning och skydd 
av kusten som arbetet med klimatanpassningen 
längs kusten kommer att utvecklas. I den kommer 
det tydligt framgå vilka ställningstaganden kommu-
nen gör angående arbetet med klimatanpassnings-
frågorna. I handlingsplanen kommer det även att 
föreslås en rad övergripande undersökningar som 
ska syfta till att få en bättre förståelse för hur t ex 
kustskydd på en plats kan påverka en annan plats, 
hur situationen med grundvattnet ser ut och hur 
det kommer att påverkas vid stigande havsnivåer 
etc. 

Kommande planering
Frågor avseende markens lämplighet för bebyggelse 
i relation till risk för översvämning och erosion vid 
nybyggnation och exploatering kommer att belysas 
närmre i de miljökonsekvensbeskrivningar som görs 

det alltså stora möjligheter att anlägga reträttområ-
den inom andra kuststräckor i kommunen. 

Ställningstagande:
Kommunen följer utvecklingen för anpass-
ningsåtgärder för klimatet.

  

i samband med detaljplaneskede. Då är det också 
aktuellt att jämföra olika alternativ så som att bygga 
med eller utan skyddsåtgärder och även att jämföra 
olika skyddsåtgärder. De olika skyddsåtgärdernas ef-
fekt på olika värden på land och i vatten samt andra 
klimatrelaterade frågeställningar kommer också att 
belysas under detaljplaneskedet.  

Reträttområden
Ekonomiska aspekter av de olika kustskyddsstrate-
gierna som väljs kommer att undersökas närmare 
allteftersom beslut tas om vilken strategi som är ak-
tuell för olika delar av kusten. Det är inte ekologiskt 
hållbart eller ekonomiskt försvarbart att skydda 
kustens alla sträckor mot översvämningar. Samtidigt 
som vi närmar oss havet med bebyggelse måste vi 
också låta havets processer ha sin gång. Så kallade 
reträttområden är områden utan skydd för över-
svämningar och höjda havsnivåer. Havet kan istället 
fritt breda ut sig över land där så är behövligt. På 
detta vis kan kustbiotoper få möjlighet att bevaras 
och utvecklas. (Klimatanpassad vattenplanering i 
Skåne, Länsstyrelsen, 2012:8) 

I Ystads kommun pågår arbete med att genomföra 
en samhällsekonomisk analys av strandfodring kon-
tra planerad reträtt i Ystad Sandskog och i Löderups 
Strandbad. Analysen kommer att väga in vilken 
påverkan planerad reträtt har på samhällsekonomin 
i stort i jämförelse med strandfodringens kostnader 
på lång sikt. Analysen kommer också ta hänsyn till 
de värden som kan komma att gå förlorade och hur 
dessa ska kompenseras för. Den här fördjupning-
en av översiktsplanen är koncentrerad till tätorten 
Ystad och dess närmsta omland. Även om det inte 
anges några reträttområden inom planområdet finns 
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