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Delar av Ystad hamn står inför stora förändringar. På 
plankontoret i Ystad har man länge sneglat på ett område i västra 
delen av hamnen som ett möjligt omvandlingsområde eftersom 
dagens verksamheter i området inte längre är beroende av sitt läge 
vid vattnet. Våren 2003 hölls ett parallellt uppdrag om platsen. 
Det centrala läget är värdefullt och i området finns stadens 
småbåtshamn som är i stort behov av ytterligare båtplatser. Delar 
av området kommer att störas av buller från färjelägren så dessa 
lämpar sig inte för bostadsbebyggelse. Mot småbåtshamnen i 
väster finns möjligheter att göra ytterligare utfyllnader, något som 
föreslås i båda de förslag som presenteras i detta arbete.

Förslag I bygger på en utfyllnad längs den västra kajen som gör 
piren ca 50 meter bredare. På så sätt blir kajen bred nog för två 
kvarter. Verksamhetsbyggelsen som vetter mot färjehamnen får 
en mer kompakt karaktär för att skydda övrig bebyggelse från 
buller.

Förslag II har formen av en cirkel som skär in i en kvadrat. 
Kvadraten representerar verksamheterna inom hamnen medan 
cirkeln symboliserar boende och rekreation. Cirkelformen bildar 
en kringbyggd lagun för småbåtshamnen.

De båda förslagen syftar till att ge Ystad en stadsdel vid vattnet. 
Förslagen skapar många nya bostäder, nya lokaler för lättare 
verksamheter eller kontor samt en samlingsplats för såväl boende 
i Ystad som för turister. 
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Förord
Detta examensarbete utgör de sista 20 högskolepoängen på 
utbildningen Fysisk Planering, på totalt 180 poäng, vid Blekinge 
Tekniska Högskola. Efter avslutad utbildning erhålles titeln 
teknologie magister i Fysisk Planering. Arbetet påbörjades i 
januari 2003 och färdigställdes under augusti samma år.

Examensarbetet är ett exempel på stadsförnyelse i ett 
hamnområde. Intresset av att arbeta med Ystad hamn under mitt 
examensarbete började då jag fick höra att Ystad kommun skulle 
bjuda in till ett parallellt uppdrag angående området. 

Fokus för arbetet var omvandlingsområdet eftersom en 
inkludering av färjehamnen skulle göra arbetet alltför stort. Den 
till synes begränsade analysdelen kommer sig av att man ofta 
ser arbeten som inte knyter an till de gjorda analyserna eller där 
analyserna begränsar förslaget. Tyngdpunkten har därför legat på 
att experimentera fram flera förslag till utformning av området.

inledning
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Tack
Tack till min handledare Bengt Jacobsson som ställt upp med tid, 
kommentarer, roliga berättelser och fika. Tack till klasskompisen 
Andreas Klingström, opponent vid mitt mittseminarium som 
kom med många bra synpunkter och förslag. Tack pojkvännen 
Johan som ställt upp, stöttat och låtit mig ockupera datorn. Tack 
David Gillanders, planchef  i Ystad Kommun, Lars Börjesson, 
Hamnchef  i Ystad och övriga på Bygg och miljöavdelningen i 
Ystad kommun.

Malmö den 25:e augusti 2003

Josefine Carlsson
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Bakgrund
Ystad kommun har inbjudit till parallella uppdrag för utveckling 
av hamnen. Flera verksamheter är inte längre beroende av 
vattenkontakten och kan därför lokaliseras till andra platser i 
staden samtidigt som vissa hamnverksamheter kan flyttas längre 
ut i hamnen. På så sätt frigörs attraktiv mark i Ystads centralt 
belägna hamn. I Ystad kommuns översiktsplan skrivs följande 
om området:

”Omvandlingsområdet i hamnen ska 
bebyggas med blandad stadsbebyggelse. 
Inom dessa områden får det förekomma alla 
typer av verksamheter som kan förknippas 
med ett stadscentrum, dvs. bostäder, 
handel, kontor, service, samlingslokaler etc. 
Förutsättningar är att verksamheten inte 
alstrar mer trafik än vad området tål, att 
parkering i tillräcklig omfattning kan ordnas 
och att verksamheten inte är störande för 
omgivningen.”

I den ännu ej färdigställda fördjupningen av översiktsplanen för 
centrala Ystad anges flera förändringar i hamnen. Den största 
förändringen är omvandlingsområdet i västra delen av hamnen 
som föreslås få helt ny bebyggelse. 

Under de senaste decennierna har allt fler hamnområden runt 

inledning
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om i världen byggts om till populära stadsdelar. De gamla 
hamnområdena har ofta en central placering och det ger unika 
möjligheter att utveckla städernas centrum. Många av projekten 
har blivit lyckade och de nya stadsdelarna är ofta populära, 
oavsett om de är utformade som företagsbyar, bostadsområden, 
flanörstråk eller parker. 

Syfte
Syftet med detta examensarbete är att skapa minst ett planförslag 
på hur hamnen i Ystad kan utvecklas samt att ge principskisser 
på hur området kan gestaltas.

Syftet med detta examensarbete är även att öva på arbetsmetoder 
genom att i mesta möjliga mån använda nya hjälpmedel. Främst 
gäller detta AutoCAD som använts till all kartritning samt 
arbetsmodellen som använts för att testa olika förslag.

Problemformulering
Ystad hamn domineras av dess färjetrafik som omfattar både 
person- och godstransporter. Härifrån går färjor till Polen och 
Bornholm men man räknar med att ytterligare förbindelser 
kommer att upprättas mot Baltikum och Tyskland. Delar av 
den övriga verksamheten i hamnen, framför allt Lantmännen, 
har minskat sina transporter via havet och är därför inte längre  
beroende av sitt läge. Då dessa verksamheter omlokaliseras 
kan delar av hamnen få ny användning, medan övriga delar av 
hamnen ska utvecklas med fortsatt hamn- och färjeverksamhet.

inledning
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I Ystad kan havet upplevas från de långa sandstränder som 
ligger bredvid staden och på några platser i staden finns det 
bostadsbebyggelse invid vattnet. En omvandling av Ystads 
hamn skulle ge möjligheter att även uppleva havet i en mer 
urban miljö. Omvandlingsområdet kan utvecklas till en ny 
stadsdel med kontor, handel, offentliga stadsrum och bostäder. 
Intill omvandlingsområdet ligger småbåtshamnen som önskar 
utöka sin hamn med ytterligare  gästplatser. I anslutning till 
småbåtshamnen finns det möjligheter att förstora området 
genom utfyllnader i vattnet. 

Mellan omvandlingsområdet och centrum går järnvägen som 
ska byggas ut ytterligare. För att hamnens kontakt med centrum 
ska förstärkas bör det vara lättare och säkrare att passera 
järnvägen som gående och cyklist. Även om järnvägen planeras 
bli dubbelspårig mot Malmö/Köpenhamn kan det räcka med 
enkelspår genom staden. 

Stora delar av hamnen ska fortsätta användas till hamn- 
och färjeverksamhet men utvecklas och moderniseras. 
En omlokalisering av färjelägrena till den yttre delen av 
hamnen skulle innebära både för- och nackdelar. Bullret 
från hamnverksamheterna gör att man måste utforma 
omvandlingsområdet utefter dessa förutsättningar.

inledning
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Upplägg
Analysen av planeringsförutsättningarna har hållits mycket 
kort eftersom den kan uppfattas som begränsande och svår att 
knyta an till vid utformningen av förslaget. I analysdelen har 
hamnprojekt kort studerats som fenomen. Arbetet har sedan 
koncentrerats till förslagsdelen, där alternativa förslag arbetats 
fram med hjälp av skisser och en arbetsmodell. Förslagsdelen har 
koncentrerats till omvandlingsområdet och särskilt intresse har 
lagts vid de offentliga platser som skapas vid vattnet, platser som 
Ystad saknar idag. Dessa redovisas genom illustrationer.

inledning





Efter förändringar av verksamheter i hamnar runt om i världen har 
nya möjligheter skapats för ny användning av de attraktiva, centrala 
hamnområdena. Här följer en kort redogörelse av observationer och 
exempel.

H A M N F E B E R



18

Sedan mitten av 1980-talet har strävan efter att knyta 
stadsbebyggelsen till vatten varit ett framträdande drag i 
stadsplaneringen. Innan industrialiseringen förde in maskiner 
i hamnarna fungerade de som viktiga mötesplatser i städerna. 
I takt med att maskiner tagit över en allt större del av arbetet 
i hamnarna har dessa miljöer blivit mindre inbjudande och 
känts farliga. Den ursprungliga kontakten mellan staden och 
havet har även minskat när det fysiska avståndet ökat genom 
utfyllnader i vattnet. Utfyllnaderna har i många år använts för 
hamnverksamhet. Genom effektivisering och rationalisering 
av sjöfart och industri har hamnverksamheterna idag inte lika 
stort utrymmesbehov. Den mark som ej används är mycket 
eftertraktad. Ofta har hamnen ett centralt läge i staden vilket ger 
unika möjligheter att utvidga centrum eller att bygga nya centrala 
områden. Den ursprungliga kustlinjen fungerade ofta som en 
naturlig transportled som ofta används än idag, men nu i form av 
stora trafikleder och järnvägar. Dessa upplevs ofta som barriärer 
mellan hamnområdet och övriga delar av staden. Många städer 
har haft detta problem och löst det på olika sätt. På många pltser 
har man grävt ner trafiken eller järnvägen men detta är förstås 
mycket kostsamt.

Sedan 80-talet har denna form av omvandling skett i många 
centrala hamnar världen över. Till de mer kända hör projekt 
som Docklands i London, Operahuset i Sydney eller här i 
Norden projekt som H99 i Helsingborg, Bo01 i Malmö och 
Akers Brygge i Oslo. Det är ett måste att nämna Nederländerna 
i detta sammanhang. I Rotterdam har stora delar av hamnen 
byggts om och landet dominerar fullständigt i fråga om 

HAMNFEBER
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hamnomvandlingsprojekt. Många städer har planer på att 
exploatera sina hamnar med ny bebyggelse. Göteborg, Stockholm 
och Malmö har alla stora planer på bostadsbebyggelse i direkt 
kontakt med vattnet, inte sällan i gamla hamnområden. 

Många av de omvandlade hamnområdena bebyggs med bostäder. 
Det har under de senaste decennierna blivit allt mer populärt 
att bo vid vattnet vilket märks inte minst genom den otroliga 
prishöjningen på bostäder i dessa lägen. Om man studerar 
bostadsbebyggelse kan man iaktta att man tidigare byggde nära 
vattnet, men alltid i vindskyddade vikar, mellan klippskrevor 
och liknande. Idag bygger man gärna i de mest utsatta lägen 
precis vid havet eller uppe på en klippa eller höjd där vindbrisen 
fläktar friskt. Det ställer nya krav på bebyggelsen och dess 
material som måste tåla stora påfrestningar från vind och 
klimat. Vidare bör man se mer till lokalklimaten i de vattennära 
omvandlingsområdena. Inte sällan är dessa lägen blåsiga och 
utsatta, att bygga högt och glest kan ge ett outhärdligt lokalklimat 
med starka kastvindar åt alla håll.

I andra områden används de nya områdena till kontor, 
verksamheter, kulturbyggnader eller parker. Gemensamt för 
många projekt är att de nya vattennära områdena har skapats för 
att locka till sig folk och evenemang. Även om det är bra att alla 
får tillgång till havet bör man fundera över vad alternativet är. En 
lugn plats vid vattnet kan vara minst lika attraktiv som en kaj med 
rader av aktiviteter i form av handel, restauranger, teatrar, caféer 
eller utställningar. 

HAMNFEBER
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Oavsett användning är de nya områdena ofta mycket uppskattade. 
Vatten är ett element som uppskattas av de flesta och som 
historiskt sett alltid haft en viktig betydelse för människor. 

Exempel
Några exempel på bebyggelse i gamla hamnområden eller 
områden med vattenkontakt har studerats för att få inspiration 
inför arbetet med Ystads hamn. Exemplen visar en variation 
inom användning, form eller lokalisering.

Bo01, Malmö.

Bo01-området byggdes inför bomässan år 2001. Områdets 
promenadstråk längs havet har blivit ett populärt mål för 
Malmöbor. Området består främst av bostäder i blandade former; 
radhus, parhus och flerfamiljshus. Längs promenadstråket och 
vattnet finns även café, restauranger och någon butik. Längs 
strandpromenaden erbjuds en storslagen utsiktner över Öresund, 
Öresundsbron och Köpenhamn. Om vädret inte lockar till en 
promenad längs den ofta blåsiga kajen finns det skyddade vägar 
inom området. Efterfrågan på bostäder i området har inte varit så 
hög som den förväntades vara och många lägenheter står tomma. 
Det är främst de dyra boendekostnaderna som är orsaken. Mässan 
fick mycket kritik för att boendekostnaderna låg för högt och för 
att man enbart byggde för rika människor. Området är tätt och 
småskaligt vilket ger ett behagligt klimat i de inre delarna. Bo01-
området ligger en bit utanför staden. I framtiden är det planerat 

HAMNFEBER

Bo01, Malmö. Ovanifrån: Öppen plats 
vid småbåtshamnen. Stenbänk. Färg-
sättningen håller samman bebyggelsen 
längs vattnet. Gränd ut mot vattnet.
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F R E K V E N T A  O R D
 I  S A M B A N D M E D  B E B Y G G E L S E  V I D  V A T T E N  
- utblickar / utsikt

- stadsmässig bebyggelse

- bebyggelse / platser som öppnar sig mot vattnet.

- kajpromenad / strandpromenad / hamnpromenad

- attraktivt läge vid vattnet

- värdefulla miljöer ska bevaras

- kontakten med vattnet

- attraktivt boende (ofta detsamma som dyrt och statusfullt boende)

- kanal

- knyta staden till vattnet

- gångbroar

- bilfritt område närmast vattnet

- bevara hamnkaraktären med hårdgjorda ytor, stenbeläggningar




