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Planprogrammet syftar till att studera förutsättning-
arna för att utveckla de inre och centrumnära de-
larna och omvandlas till en blandad stadsbebyggelse 
med god kollektivtrafikförsörjning. Ambitionen är att 
staden med goda boendekvaliteter ska kunna samex-
istera med hamnens verksamheter. Här lever man kli-
matsmart i ett vatten-, stadskärne- och stationsnära 
läge.

Hamnstaden blir en blandstad där bostäder är priori-
terade,  och småskaligt, varierat, skyddat och urbant  
är värdeord för den nya strukturen. Utbyggnaden ger 
245 000 kvm BTA och 1500 lägenheter med en be-
byggelse i 3 till 6 våningar. Inom området planeras 
förskolor, parkeringshus, restauranger, barer, butiker 
och kontor. 

Området skall vara robust och ha god tillgänglighet 
oavsett trafikslag, men vara prioriterat för gående och 
cyklande.  Viktiga definierade kärnvärden att bevara 
och utveckla i området är: 

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

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

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

De miljöaspekter som bedöms som relevanta för det 
aktuella planprogrammet är följande:
• Riksintressen
• Stads- och Landskapsbild
• Luftkvalitet
• Buller
• Naturmiljö
• Kulturmiljö
• Vatten (dagvatten)
• Markanvändning och naturresurser 
 (förorenad mark)
• Riskaspekter

Den 15 juni 2016 antog kommunfullmäktige Staden 
Ystad 2030, som är en fördjupning av översiktsplanen 
för tätorten och som möjliggör utveckling av ham-
nen. Hamnverksamheten förslås flytta söderut vilket 
frigör ytor som ger en möjlighet för stadsutveckling i 
den inre hamnen. Planprogrammet är en fortsättning 
på detta arbete.

Direkt efter att fördjupningen av översiktsplanen an-
tagits ansökte hamnen om en  detaljplaneändring, i 
syfte att kunna bygga två nya färjelägen i den yttre 
hamnen. Detta planarbete, detaljplan nr 321, vann 
laga kraft i februari 2018. I detaljplan nr 290, som 
vann laga kraft 2012, medges också den utbyggnad 
av landområdet som behövs för hamnens verksamhet. 
Det är ett första led i att hamnen ska kunna skapa yt-
terligare färjelägen i yttre hamnen och på sikt lämna 
den inre hamnen.  

Inom projektet ”Ystad - regional kärna” kommer 
underlag om hamnstadens betydelse för regional till-
växt, bostadsmarknad och attraktion samlas in.
 
Övergripande finns infrastrukturella utmaningar vad 
gäller anslutningarna till vägnätet, liksom hur ham-
nens verksamhet i ett yttre läge kopplas till både väg 
och järnväg. 

Arbetet påbörjades under våren 2017 och beräknas 
kunna ställas ut för samråd under våren/sommaren 
2018. Under hösten 2018 beräknas ett reviderat plan-
program kunna godkännas av kommunfullmäktige 
som planeringsunderlag för kommande detaljplaner. 
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Ystad har en vision och om att Staden ska möta ha-
vet. Med Hamnstaden kopplas staden till havet ge-
nom den nya stadsdelen. Här skapas en blandad 
stadsdel med prioritering på bostäder, där det är lätt 
att leva klimatsmart i ett stadskärne-, stations- och 
vattennära läge.   Förslget ger ett stort bostadstill-
skott till Ystad och ett urbant alternativ till sydöstra 
Skåne, vilket är helt i linje med Skånes flerkärniga 
struktur för hållbar tillväxt.

Förutom Närheten till centrum och stationen är Vat-
ten, Bad och Båtar samt Det marina viktiga kärn-
värden i området att värna i den nya strukturen för 
Hamnstaden. Den nya stadsdelen inspireras av det 
gamla Ystad i skala, den gyttriga strukturen och ska 
vara vindskyddad. Trots småskaligheten och lånet av 
den ”gamla strukturen” ser vi ändå en helt modern 
stadsdel framför oss, med hus enligt vår tid.  Områ-
det behöver Attraktiva målpunkter och Gena kopp-
lingar för fotgängare och cyklister, vilket har varit 
utgångspunkt för  gestaltningen. Ett pärlband av 
platser kopplar  till centrum, via Hamnstaden vida-
re mot Sandskogen. Marinan väster om planområdet 
byggs ut och fördubblas. Marinan har dock inte ana-
lyserats i förslaget och ingår inte i MKBn. Det behövs 
därför ytterligare flertalet utredningar för att kunna 
se hur detta kan möjliggöras.

För att uppnå en blandstad eftersträvas publika verk-
samheter och butiker i strategiska lägen. Det ska fin-
nas plats för många olika behov. Bebyggelsen varie-
ras i skala  med syfte att få en mänsklig och trygg 
miljö.  Den är utformad för att skydda bostäderna 
mot störande verksamheter, vilket innebär att kontor 
och större verksamheter huvudsakligen planeras intill 
järnvägen och mot hamnverksamheten. Den föreslag-
na strukturen skapar siktlinjer som stärker kontakten 
med havet och det marina från olika platser.
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Inspirationen har även hämtats från Bo01 i Malmö 
- en gammal struktur i en ny tappning.Förslaget har inspirerats av den gamla strukturen i Ystads kärna. 
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Ystad Hamnstad  
Byggnadshöjd karta
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BEF. BYGGNADER

P-HUS

P-HUS

Bostäder är prioriterat och ska ha ett varierat utbud 
av upplåtelseformer och storlekar. Området innehåll-
er enligt strukturskissen ca 1500 bostäder i lägen-
heter varav ca 150 är radhus. Lämplig stadskarak-
tär skapas genom en exploateringsgrad på 1,2 vilket 
också bedöms ge rimlig exploateringsekonomi och en 
karaktär av lågt och tätt med en bebyggelse i 3 – 6 
våningar. Småskaliga radhus varvas med flerbostads-
hus för att få en variation genom hela området och en 
mänsklig skala, som skapar trygghet och god orien-
terbarhet. I Hamnstaden är havet attraktionen och en 
ambition har varit att gestalta bostäder med närhet 
till vatten. Med nya kanaler och mindre parker upp-
nås detta även i den östra delen.

På några platser kan byggnader få lov att gå fram 
och möta vattnet, men på det flesta ställen är det att-
raktiva promenadstråk längs kajerna som eftersträ-
vas. Några strategiska platser kan få betydligt högre 
byggnader antingen i befintliga silos som omvandlas 
eller som nya spännande höga hus. 

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

vindskydd vindskydd kanalruminre hamn bullerkydd

Principsektion
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I samband med områdets utbyggnad kommer det fin-
nas behov av en grundskola för knappt 300 barn och 
förskolor för lika många.  Grundskola planeras öster 
om området och ligger utanför detta program, med-
an två förskolor på totalt 10 000 kvm planeras inom 
området. Den ena ligger i västra delen intill infarten 
till området. Den andra ligger centralt i den östra de-
len med access från Bornholmsgatan.  Båda ligger i 
bottenvåningarna av ett bostadskvarter och har en 
närmiljö med grönområden/parker. I den västra de-
len ligger även en befintlig vårdcentral, Novakliniken. 
Byggnaden med Novakliniken kan bevaras, men i 

kommande detaljplanearbete kan också utrymme ges 
för en högre byggrätt för att kunna utveckla fastighe-
ten ytterligare.

Genomförd marknadsanalys över planområdet visar 
på ett antal framtida verksamheter. Förutom restau-
ranger, caféer och barer, som är självklara i en le-
vande stadsdel, skulle det kunna vara båtunderhåll, 
kluster av kreativa innovatörer, kontorsfilialer, fritid/
hälsa/välbefinnande, utbildning, livsmedel i form av 
city-butiker, fiske, kulturhus/öppen scen och kallbad-
hus. Mindre verksamheter kan kombineras med 

bostäder och ger liv över dygnets alla timmar.  Ny 
handelsetablering med restauranger, caféer och bu-
tiker uppskattas till ca 10 000 kvm och kontor/
verksamheter till 45 000 kvm. För kontorsverksam-
heterna närmast hamnen förutsätts det att delar av-
kontorshusen också blir p-hus.
Mindre livsmedelsaffär(er) ryms i detta, men behovet 
av en större livsmedelsaffär förväntas kunna uppföras 
i området öster om planområdet.
Med en sluss som ger ett lugnare vattenrum finns 
möjlighet för vattenaktiviteter och ett insynsskyddat 
kallbadhus, liknande det som byggts vid Kastrup.  
Ett alternativt läge för ett kallbadhus är intill piren 
vid marinan, men detta läge är mer vindutsatt
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De byggnader och värdefulla träd som värderats i 
Tyréns kulturmiljöutredning som särskilt kulturhisto-
riskt värdefulla integreras i den nya strukturen då de 
bedöms kunna tillföra en kvalitet i stadsmiljön.
Övergivna byggnader och den befintliga terminal-
byggnaden, vars funktion försvinner, kan få ny an-
vänding och bli nya målpunkter. 

Silosarna ska i första hand bevaras. Om de måste 
byggas om eller rivas kan de ersättas med en signa-
turbyggnad med liknande volym och höjd.

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

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

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

Integrerat i strukturplanen
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Kulturmiljö


