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för ny bebyggelse mellan staden och Bo01-området men idag 
färdas man genom ödemarker och industritomter.

+ Lokalklimatet.
+ Tilltalande utformning av kajpromenaden
- Dåligt kontakt med övriga Malmö.
+ Avskilda rum med tydlig markering av vad som är privat resp. 
offentligt.
+ Inga raka, långa gator ger ett s.k. serial vision vilket innebär 
att man aldrig kan se hela vägen framför sig utan får se kortare 
frekvenser precis som en serie vyer.

Aker Brygge, Oslo. 

Aker Brygge byggdes i tre delar där varje del har olika 
arkitektoniska uttryckssätt. Området är mycket populärt och har 
blivit en självklar del av Oslo. Få besöker numera staden utan att 
även besöka Aker Brygge med dess utbud av handel, service och 
bostäder. Sommartid trängs folk längs strandpromenaden som 
kantas av restauranger och caféer. Vintertid finns det alternativa 
vägar inne i området och små gallerior. Området är bilfritt och 
det är mycket lätt att ta sig igenom området genom små passager. 
Byggnaderna är lagom stora och hänger tydligt samman med 
hjälp av skala och färgsättning.

+ Bra att det finns alternativa gångvägar de dagar då det blåser 
för kallt längs vattnet.
+ Byggnaderna ska hänga samman, men de måste inte likna 
varandra. Det räcker att färger, storlekar eller formspråk 
överensstämmer för att skapa en enhet. Bra att bestämma vilka 

HAMNFEBER
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Norra hamnen, Helsingborg.
Ovanifrån: Restaurangbyggnad, 
Kajvy, Båthus samt beläggning 
längs kajen.

parametrar som ska gälla i hela området.

Norra hamnen, Helsingborg.

Norra hamnen i Helsingborg byggdes inför bomässan 1999. 
Området består av mycket smala skivhus längs en kaj i 
småbåtshamnen. Mellan husen finns privata gårdar och i mitten 
av området finns ett torg. Området är välbesökt, i synnerhet 
under sommarmånaderna.

- Trista gårdsrum där det är oklart om de är privata eller 
offentliga.
+ Utformningen av husen tillåter att samtliga lägenheter har viss 
havsutsikt.
+ Det direkta kontakten med småbåtshamnen fyller området 
med liv på somrarna.
- Utemiljön är inte byggd för att klara lokalklimatet, mellan de 
stor husen är det blåsigt.
+ Byggnaderna hänger väl samman genom färgsättning, material 
och skala.





Ystad ligger på Sveriges sydkust och har 17 500 invånare. Staden är 
känd för sin pittoreska stadskärna med smala, ringlande gränder och 
gamla korsvirkeshus. Många känner också till Ystad för dess färjetrafik 
till Bornholm och Polen. Staden har goda kommunikationer i 
form av riksvägar, järnvägar, busstrafik och färjeförbindelserna. 
Hamnverksamheterna i Ystad står inför förändringar vilket kommer 
leda till nya utbyggnader men även till förnyad användning av vissa 
områden. En del av hamnen planeras enligt kommunens översiktsplan 
att omvandlas till ett nytt stadsområde. Förutsättningarna behandlar 
hela Ystad men med tonvikt på detta område. 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR
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Historia
Ystad bestod först av ett litet fiskeläge som uppstod då sillfisket 
startade vid Sveriges sydkust på 1200-talet. Där Ystad nu 
ligger fanns på den tiden en åmynning som sedan länge är 
övertäckt, redan på 1600-talets planer var den utfylld. I stadens 
bebyggelsemönster kan man fortfarande ana fragment från ån i 
form av parker och mindre vattendrag. När Ystad utvecklades 
till ett handelscentrum med ett rikt omland förflyttades 
tyngdpunkten i staden från ån till handelstorget, platsen som idag 
kallas Stortorget.

Ystad växte fort under 1500- och 1600-talet då man planerade för 
en storstad men expansionstakten avtog. Det ovala stadsområdet 
som syns på kartor från 1600- och 1700-talet var så väl tilltaget att 
det inte blivit helt utbyggt förrän under senare år. Avstannandet 
i stadens utveckling under 1600-talet är troligtvis en bidragande 
orsak till att den medeltida karaktären fortfarande finns kvar. Av 
bebyggelsen från medeltiden återstår endast två kyrkor och ett 
par tegelhus med trappgavlar. Däremot har Ystad ett ovanligt rikt 
utbud av bevarade korsvirkeshus från 1500- och 1600-talet.

På 1800-talet var Ystad precis som många andra städer runt om 
i Sverige ett smugglarnäste. Ute i Europa hade kung Napoleon 
tvingat kustländerna att utestänga England från den internationella 
handeln. Det enda landet han inte lyckades tvinga in i blockaden 
var Sverige. Därigenom hamnade Sverige i maskopi med England 
och hit smugglades viktiga varor som kaffe, ris och kakao. De 
rika köpmännen som smugglade in varor i Ystads hamn bidrog 

Rekonstruerade kustlinjer i Ystad från om-
kring år 1200 (mörk linje) respektive 1753 
(ljus linje).
(Sten Tesch, Det stora sillafisket och Ystads 
äldsta stadsplan, 1982)

Förutsättningar
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till uppförandet av många byggnader i staden. Många av dessa 
byggnader finns kvar än idag.

Redan på 40-talet gick det färjor från Ystad till Bornholm men 
det var först 1962 som den första bilfärjeterminalen uppfördes. 
Samma år ersattes alla lyft och allt bärande av godset av mekaniska 
hjälpmedel. Godset skulle nu rinna i rör eller rulla av fartygen. 
Bara ett år senare började den reguljära trafiken till Ystad. 

Även om Ystad som så många andra städer tillkom på grund av 
sitt läge vid havet har staden förlorat en del av den vattenkontakt 
som från början var så viktig. När hamnverksamheterna 
industrialiserades fungerade inte längre hamnen som den 
mötesplats den tidigare varit. Hamnen förvandlades nu till en 
plats för maskiner och transporter samtidigt som allmänheten 
”stängdes ute”.
 (www.ystad.se )

Förutsättningar

Några av Ystads karaktäristiska kors-
virkeshus och smala gränder. Nederst 
S:ta Maria kyrka.



28Förutsättningar

Ystads stadsplan visar tydligt hur staden vuxit fram med den 
oregelbundna gatustrukturen i centrum och utanför det ett 
fastare rutnät. På planen kan man se hur centralt omvandling-
sområdet ligger.

Omvandlingsområde

Centrum

Hamn
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Fakta Ystad kommun

Invånarantal kommun: 26 300
Invånarantal stad: 17 000
Kommunens yta: 355 km2 

Strandlängd:  4 mil
Arbetstillfällen: drygt 10 000 
Solskenstimmar per år:1 760 
Avstånd till:
 Malmö  55 km
 Lund  60 km    
 Köpenhamn 75 km
 Berlin  360 km    
 Stockholm 650 km   
 Haparanda  1 600 km

Ystad idag

Bebyggelse

Ystad har, tillsammans med Gamla stan i Stockholm, Sveriges bäst 
bevarade stadsstruktur från medeltiden. Staden karaktäriseras av 
de slingrande, smala gatorna och den småskaliga, täta och 
pittoreska bebyggelsen. Stora delar av den äldre bebyggelsen 
utgörs av korsvirkeshus, något som är starkt förknippat med 
Ystad. Ystad har även ett rikt utbud av bebyggelse från 1800-
talets stenstadsideal och modernare bebyggelse. Bebyggelsen är 
varierad och visar på en kontinuerlig utveckling av staden från 
medeltid till nutid.

Kommunikationer

Gatunätet i Ystad kännetecknas av en välbevarad medeltida 
oregelbunden gatustruktur i stadskärnan. Utanför stadskärnan 
ligger några områden med rutnätstruktur, därefter nyare 
stadsdelar med separerade trafiksystem. Fem tillfartsleder löper 
in radiellt från en yttre ringled till centrum. Färjeverksamheterna 
alstrar mycket trafik till hamnen varav en stor del är tung trafik. 
Denna trafik leds runt staden på ringvägen och belastar därmed 
inte stadens centrala delar.

Ystad har ett strategiskt läge för goda kommunikationer och 
staden korsas av fyra större vägar:

- E65 går från Malmö via Ystad vidare via färjetrafiken 
till Polen och Europa. Vägen håller hög standard och en 
utbyggnad pågår till trefilig väg med mitträcke.

Förutsättningar
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E 65 Malmö

Rv 9 Trelleborg

Rv 9 Trelleborg

Jv Malmö

Färja Rönne,
Bornholm

Färja Swinoujscie,
Polen

Rv 9 Simrishamn
Jv Simrishamn

Rv 19 KristianstadRv 13 Sjöbo

Ringvägen

Förutsättningar

Ystad har goda kommunikationer åt alla håll genom många vägar, järnvägen och färjetrafiken.
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- Rv 9 mellan Trelleborg och Simrishamn går förbi Ystad på 
stadens ringled.

- Rv19 mellan Ystad och Tomelilla.
- Rv13 mellan Sjöbo och Ystad.

Ystad har järnvägstrafik mot Malmö/Köpenhamn samt 
mot Simrishamn. Arbetet med att elektrifiera järnvägen mot 
Simrishamn pågår. Länken mot Köpenhamn innebär en viktig 
internationell länk mellan Sverige, Danmark och Polen. Via färja 
går tågtrafik från Ystad till Swinoujscie i Polen. Till omgivningarna 
kring Ystad finns väl utbyggda bussförbindelser och inne i staden 
finns stadsbussar. Med närheten till Sturups flygplats, knappt en 
halvtimma med bil, finns det goda möjligheter att ta sig ut i 
världen från Ystad.

Färjetrafiken från Ystad går till Rönne på Bornholm och till 
Swinoujscie i Polen och är viktig både för persontransporter och 
för godstransporter. I samband med Öresundsbrons tillkomst 
började sträckan Ystad – Rönne att trafikeras med snabba 
katamaranfärjor. Det har gjort att den mesta trafiken mellan 
Danmark och Bornholm går via Sverige och Ystad.

Terminalen för katamaranfärjan till Bornholm, Ystads 
järnvägsstation och busstationen ligger i direkt anslutning till 
varandra. Det skapar mycket goda möjligheter att resa kollektivt 
och uppskattas inte minst av danskarna som reser till Bornholm 
med tåg och färja. Färjeterminalen för övriga färjor ligger lite 
längre bort, ca 500 meter, men fortfarande inom gångavstånd 
från järnvägs- och busstation.

Förutsättningar
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Näringsliv

Ystad kommun är beroende av näringslivet i de kringliggande 
kommunerna. Utpendlingen västerut mot Malmö är stor 
liksom norrut mot Tomelilla. Men kommunen har även en 
stor inpendling från olika håll, främst till Ystad centrum och till 
stadens industriområden. För handeln fungerar Ystad som ett 
regioncentrum för sydöstra Skåne och för kommunikationen i 
området som en knutpunkt. Det kulturella utbudet i staden är 
ovanligt stort för en stad i den här storleksklassen och man sätter 
upp många teater- och operaföreställningar.

hamnen

Det sägs att Ystad inte skulle finnas om det inte vore för dess 
hamn. Hamnen har historiskt sett alltid haft en central roll i staden 
och det avspeglar sig på dagens stadsstruktur. Ystads centrum 
ligger intill hamnen, viktiga vägar strålar ut från hamnen och 
mycket av stadens puls och liv återfinns här. Färjeförbindelserna 
till Bornholm och Polen gör att Ystad genomströmmas av många 
människor och stora mängder gods. Utan dessa färjeförbindelser 
skulle Ystad kunna betraktas som något av en ändhållplats.

Hela hamnområdet ägs av kommunen och drivs av det 
kommunalägda bolaget Ystad Hamn Logistik AB. Stora delar 
av Ystads hamn används till verksamheter som är knutna till 
färjetrafiken. Denna verksamhet kräver stora, hårdgjorda ytor 
för uppställning av fordon, omlastning och uppmarschområde. 
Färjetrafikens terminalområde är inhägnat och kan inte utnyttjas 
av stadens invånare. Inhägnaden innebär att strandlinjen inte är 
tillgänglig som promenadstråk. En annan stor del av hamnens 

Förutsättningar



33

Y S T A D  H A M N
        I D A G

Färjeterminal Katamaran

Färjeterminal 

Spårområde

Industriområde

Ystad
sandskog

Idrottsplats

Revhusen

Hamnverksamhet

Centrum

Järnvägsstation
Busshållplats

Lantmännen

Småbåtshamn

H
am
n
g
atan

Uppställningsplats



34

Sjukvård

Ystad
segelsällskap

H
am
n
g
atan

Spanienfararegatan

Småbåtshamn

Lots och kustbevakning

Järnvägsstation

Busstation

Färjeterminal
Katamaranen

Förutsättningar

Omvandlingsområdet idag
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Målpunkt
Barriär
Viktigt stråk

Omvandlingsområdet gränsar till järnvägen som fungerar som en barriär mellan området och Ystad centrum. 
Samtidigt har området stora möjligheter med närheten till flera viktiga stråk i staden och till några av Ystads 
viktigaste målpunkter; färjeterminalen, järnvägstation och centrum.
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område nyttjas av mindre industriföretag. Uppställningsspår för 
järnvägen tar stor plats och bildar en barriär mellan hamnen och 
staden. Till färjetrafikens verksamheter hör också att tillhandahålla 
byggnader för magasinering, främst till livsmedelsprodukter och 
trä.

I det planerade omvandlingsområdet är Lantmännens 
spannmålshantering den mest skrymmande verksamheten. 
Den upptar all mark på piren samt ytterligare några byggnader 
i området. Lantmännens byggnader består av låga lagerlokaler, 
höga silos samt en cistern. Mellan byggnaderna körs traktorer 
och truckar som gör miljön osäker för oskyddade trafikanter. I 
modernare lokaler finns en friskvårdsanläggning. Bebyggelsen i 
de östra delarna närmast järnvägsstationen används för kontor 
och handel. Dessa byggnader är förklarade som intressanta ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv och har därmed ett skydd mot yttre 
förändringar.

Övrig bebyggelse i omvandlingsområdet utgörs av butiker och 
mindre verksamheter såsom exempelvis VVS-verkstad, rörmokeri 
och plåtslageri. Denna bebyggelse har karaktären av oplanerad 
och tillfälligt uppstånden och är genomgående i ett plan.

I anslutning till omvandlingsområdet ligger Ystads småbåtshamn 
som idag rymmer ca 50 gästplatser. Kajen i öst får endast användas 
av fiskebåtar, kustbevakningen och lots. Hamnens utformning 
gör att den är känslig för sydvästliga vindar då det kan komma in 
sjö i hamnbassängen. Västerut, i anslutning till småbåtshamnen, 
finns en uppläggningsplats för båtar.

Förutsättningar
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Hela omvandlingsområdet består av utfylld mark med mestadels 
hårdgjorda ytor. Det finns inte mycket grönt i området, 
däremot gränsar hamnen västerut till en sandstrand och öster 
om hamnområdet ligger den välkända Ystad sandskog. Här 
planterades för länge sedan tall för att binda sanden. I skogen 
byggde sedan de förmögna sina sommarhus. De som inte hade 
det lika gott ställt fick istället varsin hytt där de kunde förvara 
bord och stolar. Området är mycket populärt för både turister 
och för Ystadbor som badplats och rekreationsområde.

riksintressen

Allmänna intressen som är av nationell betydelse benämns som 
riksintressen. Om ett område är av riksintresse skall det enligt 
lagen skyddas mot påtaglig skada och förändring. Till riksintressen 
räknas ett antal geografiska områden som är speciellt angelägna 
att skydda, exempelvis på grund av dess kultur-, rekreations- 
eller naturvärden. Större vägar och järnvägar hör också till 
riksintressena. Ansvariga för att riksintressena värnas är olika 
statliga verk medan Länsstyrelsen sköter tillsynen. Länsstyrelsen 
har också till uppgift att granska de kommunala planerna för att 
se till att inga riksintressen eller regionala frågor förbises.

Stora delar av Ystads medeltida stadskärna klassas som 
riksintresse för kulturmiljövården enligt Miljöbalken (3 kap 6 
§). Spår från medeltiden gör sig påminda i det väl bevarade 
gatunätet och tomtindelningen samt i byggnader som till exempel 
korsvirkeshusen, Mariakyrkan och klostret. Till riksintresse för 
kulturmiljövården räknas även byggnader från 1800-talets mer 
stadsmässiga skala, byggnader för hamnverksamhet, järnvägen 

Förutsättningar

Ovanifrån: Terminalbyggnad för kata-
maranfärjorna, Hamngatan sedd söderifrån, 
Lantmännens cisterer i omvandlingsområdet 
samt järnvägsstationen
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och några av stadens offentliga byggnader och miljöer. Ett 
aktuellt område som även det klassas som riksintresse är det 
gamla regementsområdet i östra delen av staden som just nu 
byggs om till ett attraktivt bostadsområde.

- Hela kustremsan inom Ystads kommun är av riksintresse 
för friluftslivet.

- Järnvägen i sig själv är av riksintresse för kommunikationer.

- Farlederna till Ystad hamn samt hamnen i sig själv klassas 
som riksintressen för sjöfarten.

- De fyra riksvägarna E65, Rv9, Rv19 och Rv13 som korsar 
Ystad räknas alla som riksintressen.

- Hamngatans förlängning kantas av kulturhistoriskt 
intressant bebyggelse. Idag används den för handel och 
kontorsverksamheter.

- Även Revhusen i färjehamnen är kulturminnesmärkta.

(Ystad kommuns översiktsplan 2002, underlagsmaterial.)

Förutsättningar
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behov och planer

Boende

Ystad är med sitt läge vid havet en attraktiv stad och efterfrågan 
på bostäder i alla storlekar är hög (Ystads kommunala bostadsbolag 
Ystadbostäder). Då invånarantalet stiger med nära 1 % per år, vilket 
innebär att här bor ca 29 250 invånare år 2012, räknar man med 
att 1650 nya lägenheter kommer att behövas i kommunen fram 
till år 2012. Bostäderna och bostadsmiljön ska hålla mycket hög 
kvalitet, vilket kommer att bidra till att Ystad blir en attraktiv 
inflyttningskommun. Stor omsorg ska läggas på stadens identitet 
och de befintliga miljöernas historik vid planering av nya 
bostadsområden. 

Åldersstrukturen beräknas förändras så att medelåldern sänks 
och det nuvarande födelseunderskottet byts mot ett mindre 
årligt överskott. Den positiva befolkningsutvecklingen ska 
skapas genom kommunens målmedvetna och långsiktiga 
marknadsföringsarbete. Genom kommunens medvetna satsning 
på bland annat en attraktiv miljö och attraktiva bostäder räknar 
man med att antalet barnfamiljer ska öka markant. 

Stadsstruktur

I Ystads kommuns Översiktsplan finns följande mål för 
stadsbebyggelsen:

- Bebyggelse och verksamheter skall utformas så att en 
hälsosam och attraktiv boendemiljö skapas.

Förutsättningar
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- Lokalisering av ny bebyggelse för bostäder och verksamheter 
skall utformas så att de smälter in i kulturmiljön och orsakar 
minsta möjliga miljöpåverkan.

- Andelen naturområden för rekreation, samt “orörd” natur 
skall utökas i och i anslutning till bebyggelse

- Ny bebyggelse bör kretsloppsanpassas
- Buller från trafik och annan verksamhet skall understiga 

gällande riktvärden
- Närhet till befintlig kollektivtrafik skall alltid vägas in vid 

planering av ny bebyggelse.
- Belysa alternativa, förnyelsebara och kostnadseffektiva 

energikällor för framtiden.
 

Ystads bebyggelse representerar ett rikt utbud av bebyggelsestilar 
från olika epoker, allt från medeltid till nutid. Bebyggelsen i 
hamnen ska förvisso anpassa sig till Ystads småskalighet och 
täthet, men det arkitektoniska uttrycket hos bebyggelsen kan med 
fördel vara modernt och nytt. 

Hamnen i Ystad bildar en barriär mellan staden och havet. På 
båda sidor om hamnen kan havet nås via sandstränder, en stor 
tillgång i staden, men Ystad saknar helt urbana platser vi vattnet 
där man kan äta, handla eller promenera längs kajerna. En annan 
barriär mellan havet och staden är järnvägen som skulle finnas 
kvar som barriär även efter en omvandling i hamnområdet. 
Banverket har tydliga riktlinjer om att inga fler plankorsningar 
bör tillskapas längs järnvägssträckan, därför blir det viktigt att 
utnyttja dagens korsningar.

Förutsättningar




