
Sweco har genomfört en vindanalys för att se vilka 
olika rörelsetendenser vinden får runt strukturen. 
De analyserade vindriktningarna har baserats på en 
vindros som visar de vindriktningar och hastigheter 
som förkommer oftast runt Ystad. Fokus har legat på 
vindriktningarna sydväst samt väster då dessa är de 
mest förekommande och extrema vindriktningarna. 
De övriga har undersökts, men då dessa inte uppvisa-
de något över det vanliga finns de att läsa om i bila-
gan PM Vindanalys. 

Sydväst och väst är de mest förekommande vindrikt-
ningarna i Ystad, med en medelvindhastighet på 7,6 
m/s. Medelvindhastigheten är något lägre sommartid 
och något högre vintertid men över året är medel-
vindhastigheten för månaderna mellan 6 och 9 m/s. 
Det nya området har analyserats tillsammans med 
bakomliggande bebyggelse.

I den sydvästra vindriktningen ökar vinden från dess 
ursprungshastighet runt hörnet längst ut på den väs-
tra piren. Denna tendens ses även runt byggnaderna 
på den vänstra piren. Överlag är gårdarna mellan 
kvarteren skyddade. Vinden kommer att hitta in men 
den övergripande analysen visar inga tecken på att 
vindenshastighet kommer att till ta i dessa områden. 
Över de befintliga järnvägsspåren bildas det även en 
passage där vinden lätt hittar sig igenom. Men då 
detta inte är primär plats att vistas på är detta inget 
som medför minskad komfort. 

I vindriktningen rakt från väster syns det också tyd-
ligt att över järnvägsspåren bildas det en vindtunnel. 
I övrigt syns det inga tecken på en vindökning inne 
på gårdarna i kvarteren i denna analys.

Det blåa området i följande bil-
der representerar grundhastig-
heten som använts i modellen. 
Därefter följer turkos, gul, 
orange för att nå färgen röd. De 
återspeglar ett förhållande till 
ökningen av vindhastigheten, 
där den blå är oförändrad och 
den röda är en kraftig 
ökning.

Vindriktning sydväst

Vindros Ystad

Vindriktning väster

27

Vindstudie



Sweco har även genomfört solstudier för planförsla-
get. Studierna visar att på sommaren, när man vistats 
mycket ute, blir gårdar och vistelseytor längs kajer 
och torg solbelysta och ljusa. Vid tiden för höst-och 
vårsolståndet skuggas mindre delar av gårdarna un-
der eftermiddagarna.

Under den mörka tiden, när man vistas mer inomhus, 
blir skuggorna mer omfattande framförallt på inner-
gårdarna på den västra piren. 

Juni månad kl 15.00 September månad kl 15.00
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Planprogramområdet berör en rad olika riksintressen, 
såsom riksintresse för kommunikation, kulturmiljö-
vården, yrkesfisket och kustzonen. Miljöaspekter som 
berörs är främst stads- och landskapsbild, luftkvali-
tet, buller, natur- och kulturmiljö, dagvatten, mark-
föroreningar och riskaspekter.

Sammantaget bedöms nollalternativet inte innebä-
ra någon nämnvärd förändring jämfört med nuläget, 
medan utbyggnadsalternativet bedöms kunna innebä-
ra både positiva och negativa effekter och konsekven-
ser jämfört med nollalternativet. 
För aspekterna luftkvalitet, buller och dagvatten be-
räknas och bedöms utbyggnadsalternativet innebära 
marginella eller obetydliga effekter och konsekvenser.

Sammanfattningsvis bedöms förslaget ha:
• Naturmiljösynpunkt   

små negativa konsekvenser 
• Stads- och landskapsbildssynpunkt  

måttligt negativa konsekvenser
• Risksynpunkt  

måttligt negativa konsekvenser
• Kulturmiljösynpunkt  

stora negativa konsekvenser då flera byggnader 
som står som uttryck för riksintresset rivs. Dock 
bedöms hamnområdet efter utbyggnad enligt 
utbyggnadsalternativet fortsatt kunna återspegla 
det riksintressanta kulturhistoriska sammanhang 
som ligger till grund för utpekandet.

• Markföroreningar 
måttligt positiva konsekvenser

Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på möj-
ligheterna att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer 
för luft och vatten, men vad gäller de nationella mil-
jökvalitetsmålen bedöms utbyggnaden kunna ha viss 
motverkan beträffande god bebyggd miljö på grund 
av den ökade trafikmängden samt en liten negativ 
effekt på det befintliga växt- och djurlivet. Framtida 
utbyggnad anpassas utifrån de värden och förutsätt-
ningar som finns på platsen och såsom bevarande av 
pirer och kajkanter så att hamnstrukturen bevaras 
och att ”krafterna bakom stadens tillväxt” bevaras.
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Planprogrammet är avgränsat till att omfatta ett om-
råde som begränsas av Båtsmansgatan i öster, järn-
vägsspåren i norr, Bornholmsgatan i öster och Norra 
Revhusvägen i söder, se bild på föregående sida. 

Trafikverkets stora järnvägsfastighet ligger i delvis 
inom planprogramsområdet.  Området omfattar ca 
30 hektar, varav ca 18 hektar mark och 12 hektar 
vatten.

Vid havsnära planering måste hänsyn tas till stigande 
havsnivåer som följd av klimatförändringar. Det inne-
bär att t.ex. tekniska lösningar för VA och dagvatten 
samt utformning av hus och marknivåer måste stude-
ras. 

Hamnen omnämns i Bevarandeprogrammet. Ham-
nens betydelse har alltid varit central i Ystad, och i 
början av seklet fanns det ytterligare en pir. På Pack-
aretorget, vid Hamngatans södra del, fanns en livlig 
handel. Bland annat såldes hästar och oxar för ex-
port utomlands. Det offentliga rummet kring hamn-
planen, där man kan nå ända fram till kajen, samt 
det visuella intryck som båtar och silos ger omnämns 
också. Byggnadsordningen för hamnen är ännu inte 
klar, men en byggnadsinventering gjordes 2003, där 
bland annat byggnader kring södra Hamngatan, 
kvarteret Emil, stationsområdet, terminalen och 
varmbadhuset finns med.

Enligt fördjupningen av översiktsplanen, Staden 
Ystad 2030, utpekas området som ett nytt utbygg-
nadsområde, där det förutom kring södra delen av 
Hamngatan är lämpligt med högre bebyggelse. 

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 invånare. 
En bit sydöst om stadskärnan samt sydväst om stads-
kärnan finns goda möjligheter att röra sig längs kus-
ten. Däremot finns det idag inte något bra stråk som 
kopplar samman dessa delar. I föp:en finns det därför 
ett förslag till en ny koppling för gång- och cykelnätet 
inom planprogramsområdet.

För området gäller flertalet detaljplaner. Den huvud-
sakliga användningen i dessa är hamnverksamhet 
och industri. Även ytor för centrumverksamhet finns 
kring Hamngatan inom gällande detaljplaner. Vad 
gäller allmän platsmark finns det endast ytor för väg.

Under hösten 2017 genomfördes en workshop i dialog 
kring  Målbild Hamnstaden. Målet och syftet med 
dagen var att skapa förståelse för förutsättningarna, 
att gemensamt utveckla strukturplanen och skapa un-
derlag för ett värdeprogram.

I arbetet deltog kommunala tjänstemän från olika 
förvaltningar, representanter från Ystad Hamn och 
logistik samt arkitekter från Sweco och Tyréns.

Efter arbetet sammanfattades inkomna tankar och 
idéer och följande värden definierades:

Befintliga kärnvärden i området:  Vatten, Bad, Båtar 
och marina, närhet till station och centrum
 
Befintliga värden i staden att ta till vara och addera: 
Småskaligt, varierat, skyddat och urbant.
 
Saknas och behöver läggas till: 
Människor (bostäder, verksamheter, servis och buti-
ker) - liv 
Attraktiva målpunkter
Gena gc-vägar - koppling mot staden i fler punkter 
och en tydlig koppling mot Sandskogen (fritid och re-
kreation)
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Norr om planområdet passerar Österleden/Sjö-
mansgatan som ett av tre övergripande östvästliga 
stråk för biltrafik i Ystad. I väster övergår gatan i 
Malmövägen som ansluter till E65 i nordväst. Yt-
terligare nord-sydliga stråk är Hamngatan-Gar-
varegränd-Klostergatan genom Gamla staden som 
har begränsad framkomlighet för biltrafik, Jenny-
gatan-Surbrunnsvägen genom Surbrunnsområdet 
och Fridhemsgatan som samtliga ansluter till Kristi-
anstadvägen, nästa östvästliga stråk genom Ystad. 
Dessa stråk hanterar huvudsakligen lokal trafik och 
infartstrafik med målpunkter inne i staden.

Längst i öster ansluter Österleden till Södra Dra-
gongatan söderut mot hamnen och Dragongatan 
norrut mot väg 13, 19 och E65 via Dag Hammar-
skjölds väg, det tredje öst-västliga huvudstråket i 
Ystad. Dragongatan och Dag Hammarskjölds väg 
hanterar såväl infartstrafik som genomfartstrafik, 
bl a hamntrafiken, i Ystad.

Mycket av trafiken till och från hamnen går via 
E65:an som är en utpekad led för farligt gods. Plan-
området däremot angörs via Hamngatan och Ös-
terleden/Sjömansgatan. Planområdet ligger i direkt 
anslutning till järnvägen, och Hamngatan passerar 
järnvägen i en plankorsning, där olyckor har skett. I 
verksamhetsområdena i hamnen finns också kända 
markföroreningar.

Den allmänna trafikökningen och trafiken till och 
från hamnen kommer att öka, under etapp 1 i ham-
nens utveckling blir färjornas kapacitet större och i 
samband med ett eventuellt miljötillstånd för ökad 
verksamhet i etapp 2 kan antalet anlöp bli fler. 

Framförallt under sommartid finns ett framkomlig-
hetsproblem genom staden och ner mot hamnen då 
den övriga sommartrafiken är stor samtidigt som fär-
jorna anlöper. Det är framförallt Dragongatan/E65 
som är den stora utmaningen. Idag går det ca 11 000 
fordon/dygn på Dragongatan. År 2040 beräknas tra-
fiken öka till ca 18 000 fordon/dygn. Av detta är ca 
20 % trafik till och från hamnen.

Befintlig cykelplan
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Biltrafik Cykeltrafik



Källa: Staden Ystad 2030 fördjupning av översiktsplanen för Ystad Kommun

Planområdet är beläget intill rekreativa stråk som 
marinan och Teaterparken. Norra Promenaden ligger 
på behagligt gångavstånd. Öster om området breder 
Ystad Sandskog ut sig med en mångfald av rekrea-
tions- möjligheter med badstränder, promenadstråk 
och tennisbanor. 
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I rapporten Klimatutredning FÖP Ystad redovisas ett 
nuvaranade 100-årshögvatten på + 1.66 för Ystad. 
År 2100 ligger ett högvattenstånd med 100 års åter-
komst på + 2,57. Detta innebär att Ystad hamn ris-
kerar att översvämmas vid ett 100-årshögvatten år 
2100.
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Stor del av området är kommunalägd 
mark med många arrendatorer. 
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Markägoförhållanden

Fastighet

Edvinshem 2:61

Emil 4

Gamla Staden 2:3

Hamnen 2:1

Hamnen 2:3

Hamnen 2:4

Hamnen 2:5

Hamnen 2:6

Hamnen 2:7

Hamnen 2:8

Hamnen 2:9

Hamnen 2:10

Hamnen 2:11

Hamnen 2:12

Hamnen 2:13

Hamnen 2:14

Hamnen 2:20

Sandskogen 2:7

Ystad Centralfastigheter AB

Nystad Fastighets AB 

c/o Leny Fastighets AB

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun 

Ystad kommun

Ystad kommun

Marianne & Ziya Tügel

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun 

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

Ystad kommun

JA

JA

NEJ

NEJ

JA & även stor osäkerhet

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

Osäkert

JA

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

JA

JA

NEJ

JA

JA

JA

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

NEJ

Lagfaren ägare Finns kända servitut 
eller tomträtt

Hyreskontrakt/
Arrende



ACTORS IN YSTAD HARBOUR

Fonus 
lawyer

‘Loppis’ 
second hand 

store

tile and 
bathroom 

store

car and 
machinery 
workshop

Skepps-
handel

Ystads 
Segelfartygs-

förening
MMS 

metalservice

Studie-
förbundet 

Vuxenskolan

Ystad 
Hamn 

Logistik

LRF 
consulting

Hamn-
gatans Grill 
restaurant

Unilab 

klinik

Finans 
Nordic / 
Mazars 
revisor

Riksbyggen 
housing 

organisation

Sjykgymnast-
klinikken

Kebab 
food 
truck

Café 
Perrongen

Bead’n’
breakfast 
‘Stationen’

kontor

restaurent

Ayurveda-
klinikken

EP el-
ingeniør

IFK Ystad 
Hanboll 

Ystad PRO 
Senior Club

Armand 
boxing 

promotion

Ystad 
Sports-

klub

Nova 
klinikken

Havet

KomTek 
youth 

education

‘Lisa’s 

café

Media 
Press AB

Ystad Fiskeri-
förening

commercial 

harbour

-
house and 
restaurant

Ystad 
Segelsälskap 

and sailing 
school

‘Marina Ystad’ 
restaurant 

and bar

‘Jawa Bar’

‘Stora 
Thor Bar’

Ystads 
Dykarsällskap 

‘Nautilus’
Ystad 

Båtklub

Ystad 
Segel-

sälskap

‘Sjövärns-
kåren’ 

restaurant

antiques 
and sewing 
workshop

Ystads 
Stående 
Teater-
sällskap

Karin’s 
Harmoni 

HEALTH 
CLINIC

4
OFFICE

69
SHOPS /  

BUSINESS
EDUCA-

TION

3
PUBLIC 

INST.

1
HOTEL / 

B’N’B

1
CAFÉ / 
REST. / 

BAR

11
CULTURE 

ORG.

1
CIVIL 

NGO / 
CLUB

8

and civil sectors. There are for example several restaurants and cafés, a youth and an adult 
education, many volunteer organisations, health clinics, sports facilities and shops of various 
types and sizes. 

On a daily basis the harbour therefor serves a large number of professionals, costumers, 
guests, students, employees and business owners. The many actors represents a variety of 
social and organisational assets that can inspire and contribute to a further development of 
Ystad’s harbour.

SUMMARY OF THE ACTORS MAP

changes or mistakes. The map represents all actors in Ystad harbour south of Sjömansgatan/ 

Best regards, Lise Rask (+45) 2890 8635 / liserask@byskab.dk

Planprogramsområdet ligger i direkt anslutning till 
centrum och stationen ligger dessutom inom planpro-
gramsområdet. Det finns också en befintlig vårdcen-
tral (Novakliniken) inom området. Däremot finns det 
inga förskolor eller skolor i närområdet.

Några andra exempel på verksamheter inom områ-
det idag är Tackel & tåg i det gamla badhuset, Lisas 
Skafferi (delikatessbutik) och vandrarhem och café i 
Stationen.

Källa: Lise Rask
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Planområdet är beläget inom område som enligt 4 
kap 1 § miljöbalken är av riksintresse med hänsyn till 
de natur- och kulturvärden som finns i området. Ex-
ploateringsföretag och andra ingrepp får komma till 
stånd endast om det inte möter något hinder enligt 
2-8 §§ i 4 kap och det kan ske på ett sätt som inte på-
tagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. 

Fiskeriverket (numera en del av Havs- och vattenmyn-
digheten) reviderade 2006 riksin-tresseområdena för 
yrkesfiske (Fiskeriverket 2006). Planprogramsom-
rådet berörs av ett område av riksintresse, område 
45 enligt Fiskeriverkets rapport. Område 45 ”Ystad 
Spanska redden Haken” ligger direkt utanför land 
och är fångstområde för torsk, flatfisk och ål.
Ystads fiskehamn är även av riksintresse då det är en 
isfri hamn. Området för riksintresse yrkesfiske berörs 
av hamnomvandlingen men bedöms inte stå i konflikt 
med riksintresset. 

Planområdet berör område av riksintresse för kul-
turmiljövården (Ystad, M167). Byggnader för hamn-
verksamheten och järnvägen samt industrimiljöer på 
utfyllnadszonen i vattnet, som visar krafterna bakom 
stadens tillväxt under 1800- och 1900-talen.

Planområdet berör område av riksintresse för kom-
munikationer, vilket beskrivits utförligt i fördjup-
ningen av översiktsplanen för Staden Ystad år 2030 
enligt nedan:

E65 ingår i det av EU utpekade Trans European 
Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i 
TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg 
E65 sträcker sig från Malmö till Ystad och sedan med 
färja till Swinoujscie (PL) och vidare genom Europa. 

Ystadbanan är förbindelselänk till Ystad hamn och 
delen Lockarp-Ystad hamn ingår i det av EU ut-
pekade TEN-nätet. Även järnvägen mellan Mal-
mö-Ystad-Simrishamn är av riksintresse. 

Ystads hamn är av riksintresse för sjöfart. Farled 237 
är också av riksintresse eftersom den är nödvändig 
för hamnens funktion. 
Ystads hamn är en allmän hamn och riksintresset 
syftar till att skydda så att utnyttjandet av viktiga 
hamnfunktioner inte hindras. 
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Kustområdet (miljöbalken 4 kap. 1 §)

Yrkesfiske och fiskehamn (miljöbalken 3 kap. 5 §)Riksintressen och förordningar
Kulturmiljövården (miljöbalken 3 kap. 6 §)

Kommunikationer (miljöbalken 3 kap. 8 §)

Väg:

Järnväg:

Hamn och sjöfart: 
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