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Godkännande av planprogram för Hamnstaden 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Planprogram för Hamnstaden med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning, och överlämnar det till kommunfullmäktige för godkännande som underlag 
för fortsatta planeringsprocesser. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar kommunstyrelsens arbetsutskott, som styrgrupp för 
Hamnstaden, att ta ställning till former för finansiering, kommunicering och hur stadsutveckling och 
hamnutveckling kan samordnas genom ömsesidigt hänsynstagande för största samlade kommunnytta. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om uppdrag för Planprogram för Hamnstaden, SAM 2017-01-24 § 9, 
Hid SAM 2017.286 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om samråd av Planprogram för Hamnstaden, SAM 2018-04-18 § 66, 
Hid SAM 2018.1422 
Samrådsredogörelse för Planprogram för Hamnstaden, 1 november 2018 
Miljökonsekvensbeskrivning för Planprogram för Hamnstaden, 23 april 2019 
Naturvärdesinventering Hamnstaden Ystad, Enetjärn Natur AB (2017) 
Bullerutredning Hamnstaden Ystad, Ramböll Sverige AB den 11 januari 2019 
PM Järnvägsspår till nya yttre hamnen i Ystad, Sweco Rail AB den 13 februari 2018 
Kulturmiljöunderlag - inre hamnen, Ystad, Tyréns AB (2017) 
PM Luft Hamnstaden Ystad, Tyréns AB (2018) 
PM Buller Hamnstaden Ystad, Tyréns AB den 23 april 2019 
PM Översvämningsrisker vid utbyggnad av Hamnstaden Ystad, Tyréns AB (2018) 
PM Geo- och miljöteknisk undersökning Hamnstaden Ystad, Tyréns AB den 10 april 2019 
PM Risk – Ystad Hamnstaden, Tyréns AB den 21 mars 2019 
Trafikutredning, Hamnstaden Ystad, Tyréns AB den 21 mars 2019 
Planprogram för Hamnstaden, godkännandehandling upprättad i maj 2019 
Barnchecklista den 1 juli 2019 
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse den 1 juli 2019 

Sammanfattning av ärendet 
I juni 2016 antog kommunfullmäktige Staden Ystad 2030, som är en fördjupning av översiktsplanen för 
tätorten. I fördjupningen anges att hela det inre hamnområdet ska omvandlas till en ny stadsdel med 



 

 

blandad stadsbebyggelse. Som ett första steg i den mer detaljerade planeringen har samhällsbyggnads-
nämnden tagit fram ett planprogram. Planprogrammet har varit föremål för samråd under våren 2018. 
Förslaget har sedan reviderats utifrån inkomna synpunkter. Förslaget har också kompletterats med en 
trafikanalys av kapaciteten för korsningarna till området, något som kommunstyrelsen efterfrågade vid 
samrådet. Trafikutredningen för Hamnstaden har uppdaterats med slutsatserna från trafikanalysen. 

I processen med att ta fram planprogrammet har det framkommit att det finns frågor som Ystads 
kommun behöver hantera inför en stadsutveckling och befolkningsökning, egentligen oavsett var i staden 
och på vilket sätt den än ska ske. Dessa frågor är dagvattensystemet och dagvattenhanteringen för hela 
staden, kopplat till klimatförändringar och översvämningsrisker, vattenförsörjning, trafiken på 
Dragongatan/E65 från Källesjörondellen fram till färjelägena i hamnen samt den framtida 
handelsutvecklingen i Ystad. Frågorna behöver hanteras oavsett Hamnstadens utveckling. 

Ett slutligt förslag till Planprogram för Hamnstaden har upprättats i maj 2019. Till Planprogrammet hör 
en samrådsredogörelse och en miljökonsekvensbeskrivning. Som underlag för miljökonsekvens-
beskrivningen finns tio olika utredningar. 

Planprogrammet föreslås godkännas av fullmäktige som underlag för fortsatta planeringsprocesser. 
Planprogrammet ska efter godkännandet fungera som en gemensam målbild och utgöra underlag för 
fortsatt projektarbete och kommande detaljplaner. Programmet visar på kommunens viljeinriktning och 
den övergripande strukturen som håller samman stadsdelen. Ett planprogram är det inledande skedet i 
planeringen, men hur området faktiskt kan bebyggas kommer att klaras ut under efterföljande 
detaljplaners samråds-, gransknings- och antagandeskeden, och genom dialogen med myndigheter, 
berörda organisationer och sakägare. I dessa processer kan mer detaljerade strukturer tas fram. Då avgörs 
också bebyggelsens höjd, omfattning, utformning och färgsättning. 

Planprogrammet visar hur området kan byggas ut i fyra etapper, med början i den nordvästra delen. De 
fyra etapperna kan brytas ner i mindre deletapper, allt efter efterfrågan och delaktighet från olika 
byggaktörer. Planprogrammet visar hur och att kommande detaljplaner kan anpassas till den 
gemensamma, övergripande strukturen. Planprogrammet förväntas utgöra underlag för detaljplaner och 
annan planering i minst 20 år. Planprogrammet visar på en möjlighet att bygga cirka 1500 bostäder, men i 
vilken takt dessa byggs beror bland annat på marknadsläget i Ystad och konjunkturen i Skåne. 
Förutsättningarna kommer att förändras under tiden, liksom lösningarna för de utmaningar som finns 
vad gäller klimatförändringar och buller.  

När planprogrammet godkänts kan Samhällsbyggnadsnämnden inleda ett exploateringsprojekt i den 
nordvästra delen vid Båtmansgatan, Spanienfarargatan och området vid sockersilon genom att låta ta 
fram en ny detaljplan för området. Samhällsbyggnadsnämnden kan sedan succesivt genom fler 
detaljplanearbeten pröva ny bebyggelse, och samtidigt undersöka möjligheten att öka exploateringsgraden 
och maximera andelen bostäder, men med beaktande av strukturen och målbilden i planprogrammet och 
Ystads karaktär och skala. Varje nytt skede och ny deletapp kommer att ge möjligheter att anpassa 
förslaget till de slutsatser som framkommit i den intäkts- och kostnadsanalys som tagits fram parallellt 
med planprogrammet. Det ger möjligheter att vartefter anpassa etapper efter marknadens behov, pröva 
att öka andelen bostäder i förhållande till verksamheter och att därigenom få ett kostnadseffektivt 
stadsomvandlingsprojekt som medger en växande stad med en god hushållning av markresurser. 

Planprogrammet visar att en avgörande fråga för hur stadsutvecklingen kan ske är hur hamnens fortsatta 
utveckling blir. Hamnens framtid/ombyggnation och flytt av hamnverksamheter bör anpassas till 
Hamnstadens behov och möjligheter (respektive tvärtom), vilket ställer krav på kommunens ledning att 
hitta rätt takt och skapa genomförandeförutsättningar. För fortsatta processer är det också viktigt med en 
genomtänkt kommunikation och att hitta rätt kommunikationsformer med byggaktörer och andra 
samverkansparter. 

  



 

 

Ärendebeskrivning 
I kommunen har det sedan slutet av 90-talet funnits en avsikt om att flytta ut hamnverksamheten till ett 
yttre lägre, och att parallellt utveckla det inre hamnområdet till en ny del av staden. I den kommun-
omfattande Översiktsplan 2005 pekas den västra delen av hamnen ut som ett utredningsområde för att 
knyta staden närmare vattnet. I utbyggnadsstrategin antagen 2011 anges att den västra delen av det inre 
hamnområdet kan ge plats för ca 500 nya bostäder i en blandad stadsbebyggelse. I utbyggnadsstrategin 
bedöms också att hamnverksamheten på sikt flyttas ut till ett yttre läge, varigenom området väster om 
Södra Dragongatan kan omvandlas till en blandad stadsbebyggelse med verksamheter, handel och ännu 
fler bostäder.  

I juni 2016 antog kommunfullmäktige Staden Ystad 2030, som är en fördjupning av översiktsplanen för 
tätorten. I fördjupningen anges att hela det inre hamnområdet ska omvandlas till en ny stadsdel med 
blandad stadsbebyggelse. Som ett första steg i den mer detaljerade planeringen har samhällsbyggnads-
nämnden i januari 2017 gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett planprogram. 

Detaljplanering kan inledas med ett planprogram om kommunen bedömer att det behövs för att 
underlätta detaljplanearbetet. I planprogrammet ska kommunen ange planens utgångspunkter och mål. 
Planprogrammet ska lämnas ut för samråd enligt särskilda förfaranderegler. Planeringsmålen kan vara en 
skiss för området, eller visa på olika alternativ för områdets utveckling. Planprogrammet kan sedan utgöra 
underlag för en eller flera detaljplaner. Ett planprogram är det inledande skedet i planeringen, men hur 
området faktiskt kan bebyggas kommer att klaras ut under efterföljande samråds-, gransknings- och 
antagandeskeden, och genom dialogen med myndigheter, berörda organisationer och sakägare. 

Planprogrammets syfte enligt nämndens beslut om uppdrag är att redovisa förutsättningarna för att 
utveckla de inre och centrumnära delarna av hamnområdet. Hamnverksamheten kräver längre kajer och 
större djup i hamnbassängerna, vilket kommer kräva att verksamheten flyttas söderut till den yttre 
hamnbassängen. Detta sätter det centrumnära hamnområdet i ett annat sammanhang än tidigare och 
planprogrammet ska belysa vilken struktur, karaktär och vilket innehåll området ska ges i förlängningen. 

Planprogrammet har tagits fram i en bred process inom kommunen. Processen inleddes med en 
workshop med deltagare från olika förvaltningar och bolag. Under workshopen framkom det att 
ambitionen är att Hamnstaden ska ge plats för goda boendekvaliteter och att stadsdelen ska kunna 
samexistera med hamnens verksamheter. Stadsdelen ska erbjuda ett klimatsmart boende i ett vatten-, 
stadskärne- och stationsnära läge. Utifrån workshopens ambitioner och de framtagna värdeorden 
småskaligt, varierat, skyddat och urbant arbetades sedan ett förslag till planprogram fram. Till planprogrammet 
togs också fram en miljökonsekvensbeskrivning som underlag för en miljöbedömning. 

Samrådsförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning godkändes av samhällsbyggnadsnämnden 
i april 2018, och var sedan föremål för samråd under perioden 20 april till 1 juni 2018. Syftet med 
samrådet var att kommunen skulle få ett bra beslutsunderlag och att ge samrådskretsen möjlighet till 
insyn och påverkan. Inkomna synpunkter och förslag på hantering av dessa har sammanställts i en 
samrådsredogörelse som hör till planprogrammet. 

Samrådet om planprogrammet visade att det finns en stor enighet om att Hamnstaden ett bra sätt att 
utveckla Ystad när transporthamnen flyttar ut till ett yttre läge. Hamnstaden med blandad 
stadsbebyggelse innebär en god hushållning med mark, att jordbruksmark kan sparas och att tidigare 
ianspråktagen mark kan användas på effektivt sätt. Utbyggnaden kan ske i etapper. Riksintresset Ystads 
hamn behöver ändras inför planeringen av varje etapp. Samrådet visar också på att det finns frågor som 
Ystads kommun behöver hantera inför en stadsutveckling och befolkningsökning, egentligen oavsett var i 
staden och på vilket sätt den än ska ske. Inom planområdet är Ystads identitet och byggnadskultur viktig 
att värna.  

Efter samrådet har planprogrammet bearbetats och förändrats. Med anledning av de synpunkter som 
kom in under samrådet har planprogrammet ändrats med bland annat följande: 
- Avgränsningen har ändrats. 



 

 

- Trafiksystemet beskrivs mer strukturerat och programmet har kompletterats med en trafikutredning. 
- Områdets grön- och blåstruktur har kompletterats med ytor för dagvatten från övriga staden och för 
fördröjning. 
- Förskolorna lokaliseras och orienteras för tillräckliga friytor som kopplar till allmänna grönytor. 
- Bebyggelsestrukturen anpassas efter den nya planavgränsningen och för grön- och blåstrukturen. 
- Strukturskissen ändras så att viss byggnation föreslås på parkeringen vid stationshuset. 
- Värdeordet urbant byts ut mot ordet stadsmässigt. 

Miljökonsekvensbeskrivningen har ändrats/kompletterats enligt följande: 
- Buller och riskanalyser har gjorts om utifrån den nya planavgränsningen. 
- Hanteringen av riksintressena för kommunikationer har förtydligats. 
- Förtydliganden om skydd för värdefull bebyggelse i gällande och nya detaljplaner 
- Hantering av dagvattenfrågor och risker för översvämningar i ett större sammanhang. 
- Återinträdandet av strandskydd och motiv för att upphäva strandskyddet. 
- Biotopskydd för alléer. 
- Information om avstånd mellan spårmitt, körytor, verksamheter och annan bebyggelse. 

Ett slutligt förslag till Planprogram för Hamnstaden har upprättats i maj 2019. Planprogrammet för 
Hamnstaden redovisar förutsättningarna för att utveckla de inre och centrumnära delarna. Planområdet 
ska omvandlas till en blandad stadsbebyggelse med god kollektivtrafikförsörjning. Ambitionen är att 
staden med goda boendekvaliteter ska kunna samexistera med hamnens verksamheter. Här kan man leva 
klimatsmart i ett vatten-, stadskärne- och stationsnära läge. Hamnstaden blir en blandstad där bostäder är 
prioriterade, och småskaligt, varierat, skyddat och stadsmässigt är värdeord för den nya strukturen. 

Förslaget ger möjlighet att bygga 232 000 kvadratmeter bruttoarea och cirka 1500 lägenheter med en 
bebyggelse i 3 till 6 våningar. Inom området planeras förskolor, parkeringshus, restauranger, barer, 
butiker och kontor. Området ska vara robust och ha god tillgänglighet oavsett trafikslag, men vara 
prioriterat för gående och cyklande. Viktiga definierade värden att bevara och utveckla i området är 
vatten, bad, båtar och marina, närhet till centrum och närhet till station. En målsättning med 
strukturplanen är att skapa goda bostäder, attraktiva målpunkter och gena kopplingar med gång- och 
cykelvägar. 

Miljökonsekvensbeskrivningen visar att planprogramområdet berör en rad olika riksintressen, såsom 
riksintresse för kommunikation, kulturmiljövården, yrkesfisket och kustzonen. Miljöaspekter som berörs 
är främst stads- och landskapsbild, luftkvalitet, buller, natur- och kulturmiljö, dagvatten markföroreningar 
och riskaspekter. Sammantaget bedöms såväl nollalternativet som utbyggnadsalternativet kunna innebära 
både positiva och negativa effekter och konsekvenser. Planförslaget bedöms inte ha någon påverkan på 
möjligheterna att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer för luft och vatten, men vad gäller de nationella 
miljökvalitetsmålen bedöms utbyggnaden kunna ha viss motverkan beträffande god bebyggd miljö samt 
ett rikt växt- och djurliv. 

Flera av de negativa konsekvenser som uppkommer kan troligen undvikas och minimeras genom att en 
framtida utbyggnad anpassas mer utifrån de värden och förutsättningar som finns på platsen. 

Parallellt med framtagandet av ett planprogram har Ystads kommun fått stöd av den statliga Samordningen 
för ökat bostadsbyggande, ledd av Johan Edstav. En intäkts- och kostnadsanalys har tagits fram av företaget 
Evidens. Evidens bedömning är att betalningsviljan för nyproducerade bostäder i Ystad ligger på en nivå 
som möjliggör nyproduktion och att Ystad har en relativt stark bostadsmarknad jämfört med övriga 
kommuner i Skåne. 

Evidens analys visar att bostadsrätter i flerbostadshus är lönsamma i alla lägen. Radhus är lönsamma i 
lägen med vattenutsikt för både bostadsrätt och äganderätt, men ligger på marginalen i övriga lägen för 
både bostadsrätt och äganderätt. Ur ett lönsamhetsperspektiv bör andelen hyresrätter hållas nere, och om 
möjligt undvikas helt. Ystads kommun rekommenderas att säkerställa en lämplig produktionstakt för 
bostäder. Mängden verksamhetsytor bör, om möjligt, hållas nere eftersom dessa inte bidrar positivt till 



 

 

lönsamheten. Dagligvaruhandel samt restauranger, kemtvätt och annan service som genereras av de 
boendes behov bör kunna etablera sig i Hamnstaden till marknadsmässiga villkor.  

Vidare rekommenderar Evidens att Hamnens framtid/ombyggnation och flytt av hamnverksamheter bör 
anpassas till Hamnstadens behov och möjligheter (respektive tvärtom), vilket ställer krav på kommunens 
ledning att hitta rätt takt och skapa genomförandeförutsättningar. En genomtänkt kommunikation kring 
projektet blir också mycket viktig, både internt och externt. 

Finansiering 
Planprogram för Hamnstaden Ystad har finansierats genom ett beslut om 3,0 mkr i driftmedel avsatta i 
fullmäktiges budget. 

Checklista 
Kryssar tjänstemannen i Ja, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”. 

Att ta hänsyn till Ja Nej Ej aktuellt Om ja – följande beslutsunderlag 

Är ärendet samverkat enligt FAS? ☐ ☐ ☒ Förhandling 

Berör ärendet äldre? ☒ ☐ ☐ Yttrande från Pensionärsrådet 

Berör ärendet personer med 

funktionsnedsättning? ☒ ☐ ☐ Yttrande från Tillgänglighetsrådet  

Berör ärendet barn och unga? ☒ ☐  Om Nej, motivera Barnchecklistan 

 
Planprogrammet för Hamnstaden har lämnats ut för samråd till berörda parter. Pensionärsrådet och 
Ystad Tillgänglighetsråd – HSO har ingått i samrådskretsen och givits möjlighet att yttra sig i ärendet. 
Varken Pensionärsrådet eller Tillgänglighetsrådet har inkommit med skriftligt yttrande över förslaget. 
 
Barns och ungas intressen har tillvaratagits särskilt av Barn- och ungdomsnämnden, Gymnasienämnden 
och Marinpedagogisk verksamhet som lämnat skriftliga yttranden i ärendet. Barn och unga har också 
engagerats direkt i arbetet med att ta fram underlag för planförslaget genom att ärendet har behandlats 
och diskuterats på Ung-SAM. Vid detta tillfälle genomfördes även en övning där alla mötesdeltagare fick 
vara med och göra en så kallad sociotopkartläggning, vilket innebär att man identifierar hur området 
används och upplevs och hur detta kan utvecklas. Ung-SAM har också i workshopform fått lämna förslag 
på vad de vill att Hamnstaden ska vara om 15-20 år. 
 
 
Stadsbyggnad 
 
Leila Ekman 
Stadsarkitekt/Avdelningschef Stadsbyggnad 
 
 
Beslut skickas till: 
Kommunstyrelsen 
 


