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-

Trafikplaneringen ska leda
genomfartstrafiken i tätorterna.
Minimera trafikbullret.

till

begränsning

av

Hamnen
Ystad hamn är mångfacetterad och verksamheten spänner bland
annat över konventionell godshantering över kaj, färjetrafik,
styckegodshantering i terminal och lagerhållning. För att möta
marknadens önskemål och ta tillvara möjligheterna krävs i första
hand följande förberedelser/åtgärder:
- Yttre hamnen skall muddras till ett djup av 9 meter,
Revhuskajen breddas (med muddermassor från
ytterhamnen) och en ny kaj anläggs öster om yttre hamnen
samt söder om denna längs piren.
- Förbindelsespår mellan godsbangården och Ystads yttre
hamn. Spår som angör terminalområden och kajer är en
förutsättning för logistiken. Spåren skall anläggas så att
rationell lastning/ lossning kan äga rum och lokal rangering
till uppställningsspår möjliggörs.
- För att kunna hantera lösa lastbärare mellan järnvägsvagn/
bil/mark krävs ett antal spår på asfalterad yta samt
uppställningsplats för trailers/växelflak/containers. Detta
område, som bör förläggas i anslutning till färjelägena, bör
placeras i ytterhamnen.
- Uppmarschområden för lastbilstrafiken. Den ökande
lastbilstrafiken kräver ytterligare uppställningsytor.
För den avgående trafiken bör dessa kunna ta ca 200
lastbilar och lokaliseras i anslutning till speditionskontor/
serviceanläggning och färjelägen. Ytor måste också skapas
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-

för parkering av ankommande lastbilar som avvaktar senare
avfärd till inlandsdestination. Området bör ha närhet till
serviceanläggning och kunna svälja ett 50-tal lastbilar.
Bussförbindelse upprättas mellan färjeterminalen och
järnvägsstationen, busstationen och centrum.

(Ystad kommuns Översiktsplan 2002, underlagsmaterial.
Börjesson, Lars, Hamnchef, intervju.)

omvandlingsområdet
Det äldre magasins- och siloområdet på piren ska avvecklas
och ersättas med blandad stadsbebyggelse. Området är av vital
betydelse för centrumutvidgningen och ett av Ystads tätorts
omvandlingsområden. Den befintliga piren kan utvidgas genom
utfyllnad i anslutning till småbåtshamnen.
Omvandlingsområdet i hamnen ska enligt Ystad kommuns
översiktsplan 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.
Småbåtshamnen ska byggas ut med ytterligare en hamnbassäng
med framför allt fler gästplatser. I samband med denna
utbyggnad kommer det även krävas ett utökat serviceutbud för
gästande båtar.
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Flygfoto med omvandlingsområdet och färjeläget för katamaranen til höger.

Flygfoto över piren i omvandlingsområdet. Färjehamnen i bakgrunden.

Flygfoto taget västerifrån på hamninloppet.

SAMMANFATTNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR
Möjligheter
-

-

Delar av den tyngre hamn- och
färjeverksamheten förväntas flytta längre ut i
hamnen.
De västra delarna av hamnen kan utvecklas till
en ny stadsdel med kontor, handel, offentliga
stadsrum och bostäder. I anslutning till detta
område är det även möjligt at göra nya
utfyllnader.
Småbåtshamnen kan utvecklas och byggas ut.

Svårigheter
-

En ny stadsdel i västra hamnen skulle bli störd av
buller från hamnverksamheterna.
Järnvägen fungerar som en barriär mellan staden
och hamnen/det nya området.

Behov
-

Nya bostäder
Plats för nya verksamheter
Offentliga platser vid vattnet
Större småbåtshamn, önskemål om dubbelt så
många båtplatser
Utbyggd järnväg till dubbelspår mot Malmö /
Köpenhamn
Ombyggnad av befintlig bangård

F Ö R S L A G
Två alternativa förslag har tagits fram i detta arbete. På så sätt kan
man i samma arbete få fram fler alternativa förslag till utformning av
platser och miljöer. Många av idéerna går att kombinera ihop på olika
sätt, kanske föredrar uppdragsgivaren det ena förslaget men vill ha
kajen utformad som i ett annat förslag.

Förslag
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Förslag I
Förslag I är ett enkelt alternativ som bygger på en breddning av
den befintliga piren för att göra rum för två kvarter i bredd. När
breddningen av piren sker längs med den gamla piren istället för
rakt ut från denna antas kostnaden för utfyllnaden bli något lägre.
Med två kvarter i bredd på piren kan man undvika biltrafik längs
vattnet och istället koncentrera den till den inre gata som bildas
mellan kvarteren.

Funktioner
Kvarteret närmast Hamngatan och centrum innehåller en större
livsmedelsbutik. Det är viktigt att planera för dessa etableringar
inom staden för att kunna stå emot externetableringar och
därmed värna om centrumhandeln. Livsmedelsbutikens centrala
lokalisering medger att många får gång- eller cykelavstånd från
hemmet eller arbetet till butiken. Etableringens läge kan även
erbjuda många turister och förbipasserande möjligheter att
handla livsmedel. Övrig bebyggelse i kvarteren närmast järnvägen
innehåller lättare verksamheter i samma stil som idag med t.ex.
plåtverkstad, bilhandlare och glasmästeri. Bebyggelsen uppförs i
2 våningar.
Bebyggelsen på östra delen av piren kommer att beröras av
bullret från färjeverksamheten i hamnen och innehåller därför
verksamheter eftersom dessa inte är så känsliga för buller
som bostäder. Verksamhetsbebyggelsen uppförs i fyra till fem
våningar med representativa fasader mot staden och färjehamnen
eftersom dessa kommer vara det första många ser av Ystad.
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Kajen en tidig sommarmorgon. Längs vattnet syns det nedsänkta trädäcket
och i nivå med stenbeläggningen finns ytterligare ett trädäck.
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Verksamhetsbebyggelsen fungerar som bullerskydd mellan
bostäderna på västra delen av piren och hamnverksamheterna.
Utformning av verksamhetsbebyggelsen är kompakt för att
effektivare reducera bullret. Dessa kvarter inrymmer även 2
stycken parkeringshus som ska försörja både bostäder och
verksamheter med parkeringsplatser.
Bebyggelsen på västra sidan av piren innehåller till viss del
verksamheter i bottenplan och i övrigt bostäder. Verksamheterna
i bottenplan är i första hand lokaliserade längs den västra kajen.
Bebyggelsens entréer är genomgående så att man från trapphusen
ska kunna nå både innergårdar och gatan. Entréer ut mot
gatan gör den offentliga miljön tryggare och ger fasaderna ett
öppnare intryck. I anslutning till bostadskvarteren finns mindre
angöringsparkeringar. Övrig parkering sker i parkeringshus och
längs gatorna och dessa parkeringsplatser ska kunna användas
både av de som bor och de som arbetar i området.
Väster om piren byggs småbåtshamnen ut och i anslutning till
denna byggs ett nytt kallbadhus. Ystads gamla kallbadhus är
rivet och det är många av stadens invånare som önskar ett nytt
kallbadhus.

Bebyggelsestruktur
Att få stadsbebyggelse både solig och fri från vind är två
konkurrerande intressen. En bebyggelse som nås av mycket sol
är öppen med stora avstånd mellan husen medan en bebyggelse
som är byggd för att skapa lä är tät och låg. Detta projekt utgår
från att försöka skapa soliga, öppna platser längs kajerna och ett
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läigt stråk inne i området.
För att undvika att någon passerar järnvägen på otillåtna
platser kopplas inte de befintliga gatorna norr om järnvägen
visuellt samman med de nya gatorna. Detta även för att Ystads
traditionella stadsstruktur inte inbjuder till att alla gator knyts
samman i fyrvägskorsningar.

trafik
Kajerna är körbara, men endast för varutransporter och lastning.
Motortrafiken i området skall begränsas, istället ska området
inbjuda till cykelturer och promenader. Trafiken begränsas
främst genom gestaltandet av gator och kajer men även genom
körförbud på stora delar av piren samt genom ett begränsat
antal parkeringsplatser. Eftersom området ligger centralt och
nära tåg- och busstationen kan antalet parkeringsplatser hållas
nere. Även blandningen av bostäder och verksamheter i området
gör att antalet parkeringar kan hållas nere eftersom många
av parkeringsplatserna då samutnyttjas så att de under dagtid
används av arbetande i området och under kvällstid av de som
bor i området. Parkering ska ske i parkeringshus och på anvisade
parkeringar, både på parkeringsplatser och längs Tallgatan. Längs
Spanienfararegatan anläggs en cykelbana. Gränderna tvärs över
piren är smala för att hindra blåsten och minska upplevelsen av
den bullriga färjehamnen.
Järnvägens sträckning förändras inte. Avståndet från spåren till
den nya bebyggelsen är ca 30 meter. Banverket rekommenderar
inget minsta avstånd mellan ny bebyggelse och järnvägen, kravet
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Gående / Cyklister
Motortrafik
Busslinje
Busshållplats

Trafiken i området. Det ska vara lätt och gent att gå eller cykla i området. Biltrafiken
begränsas till matargator med avlastningzoner längs kajerna. En busslinje dras
genom området som även passerar färjehamnen och de båda terminalerna för att
fortsätta till järnvägs- och busstation.
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är bara att de föreskrivna bullernivåerna upprätthålls. Normalt
brukar man dock inte bygga närmare järnvägen än 30 meter på
grund av risken för urspårning. Väljer man att överskrida de 30
metrarna mellan beyggelsen och järnvägsspåret finns det plats
för ytterligare ett spår i anslutning till det befintliga. De båda
passagerna över järnvägen behålls och inga nya tillkommer.
Banverket har som mål att begränsa antalet plankorsningar
med järnvägen och behovet av ytterligare passager bedöms som
litet. Vid den västra passagen finns idag en ljusreglerad separat
övergång för gående och cyklister som fungerar mycket bra.
Vid den östra passagen är området för gående och cyklister
begränsat och otydligt. En ny utformning av detta område
är därför nödvändig. Bommarna förses med vertikala pinnar
undertill för att undvika att barn och hundar springer under
bommarna. De gåendes område utökas och markeras tydligare
vid järnvägsövergången men utformningen får inte indikera på
att gående ska ha företräde framför tågtrafik så som är fallet i
många korsningar mellan gång- och bilvägar. Det är viktigt att
järnvägen har högst prioritering, därefter gående och cyklister
medan motortrafiken har lägst prioritet.
En ny bussförbindelse upprättas som går genom hela
hamnområdet, förbi färjeterminalerna, vidare på en bussgata till
katamaranterminalen och vidare på Spanienfararegatan genom
omvandlingsområdet.

Offentlig miljö
Eftersom hela området gränsar till vattnet tillskapas inget
ytterligare vatten till de offentliga rummen. Däremot görs
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Det grå området visar de utfyllnader som krävs i
förslaget.

1-2
2-3
3-4
4-6
Antalet våningar. Bilden visar att bebyggelsen på
den östra delen av piren är högre för att skydda
övrig bebyggelse från hamnens buller. Bebyggelsen
mot järnvägen är lägre.
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utsmyckningar som förstärker känslan av vatten och hav med
hjälp av knapar/pollare, trädäck och platser där man kan komma
ner i vattennivå och känna på vattnet. Hårdgjorda ytor och
stenbeläggningar används också för att förstärka hamnkänslan.
Den västra kajen kommer vara en plats för aktiviteter och utformas
med större omsorg än den östra sidan av piren som blir en
lugnare sida. Detta eftersom västsidan har bättre solförhållanden
och ligger intill småbåtshamnen istället för, som den östra sidan,
mot den bullriga färjehamnen. Den västra kajen är inte helt rak.
Den norra delen av den nya kajen är parallell med den befintliga
medan den längre söderut är parallell med den östra kajen. Denna
”knyck” gör att man bättre kan se bebyggelsen längs kajen. (Se
illustration sid. 51.)
Kajerna beläggs med släthuggen sten eller betongplattor. Ett stråk
längs den västra kajen beläggs med trädäck i samma nivå som
stenbeläggningen. Till de lägre trädäcken närmast vattnet anläggs
ramper för att handikappade ska kunna ta sig dit och för att
kärror ska kunna dras ut på bryggorna vid lastning. Körbanor för
motortrafik beläggs med asfalt. Där gång och cykelvägar korsar
bilvägar används avvikande beläggning för att uppmärksamma
bilister på eventuella cyklister och gående.
Inga markplanteringar ska förekomma längs kajerna undantaget
på torg eller platsbildningar. Planteringar i krukor tillåts. Längs
den inre gatan på piren planteras tall. Längs gränderna tvärs
över piren får klätterväxter och annat planteras max 40 cm
från fasaden. På platsen norr om småbåtshamnen och på den
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trekantiga platsen i mitten av området planteras träd medan
inga lägre buskar får förekomma. Tillåts buskar finns det risk att
området känns otryggt.
Hamngatan
Hamngatan är en historiskt viktig gata mellan staden och vattnet
som kantas av butiker. Hamngatan kommer även i fortsättningen
vara en av två infarter till det nya området. Gatumiljön ska anpassas
bättre till gående och där gatan korsas av Spanienfararegatan
resp. Sjömansgatan ändras utformningen. Hamngatan höjs upp
något i förhållande till de andra gatorna så att det blir säkrare för
gående att passera gatukorsningarna. En upphöjning skulle även
höja Hamngatans status gentemot de andra gatorna. Korsningen
med järnvägen görs tydligare markerad och bättre anpassad för
gående och cyklister. Hamngatan kommer att få ny beläggning
då Ystads kommun har som mål att åter belägga alla de äldre
delarna av staden med gatsten.
Där Hamngatan möter havet finns idag en öppen yta som känns
oarbetad och ovärdig gentemot den viktiga gatan. Platsen i slutet
på hamngatan ska bli väldefinierad, inramad och ska erbjuda
möjligheter att sitta ner. I mitten av platsen placeras ett föremål
eller en skulptur med anknytning till hamnverksamheterna.
Utifrån platsens mitt ”strålar” stenblock i olika längd. Dessa
fungerar som vägvisare och pekar mot kända byggnader/platser
i staden, namnen på platserna finns ingraverat i blocken. Platsen
omringas av en bruten cirkel av höga, moderna pergolor som
utan att skymma sikten fungerar rumsbildande och gränsar av
platsen. ( Se illustration sid. 63.)
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Sektion genom Tallgatan, 16 meter bred med
gatuparkering på båda
sidor om den 7 meter
breda asfalterade körbanan.

Sektion genom en av
de ca 11 meter breda
gränderna som främst
är tänkta för gående och
cyklister.

Sektion genom kajen.
Kajen är belagd med
sten eller betong med
ett trädäck i samma
nivå. Närmast vattnet
finns
ett
nedsänkt
trädäck, nivåskillnaden
till däcket erbjuder sittplatser.
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Hamntorget
Den andra infarten till området sker via Spanienfararegatan där
en rak siktlinje bevaras mot småbåtshamnen genom en något
nedsänkt plats. Denna plats utformas likt en kantig variant av
en amfiteater som sänker sig ner mot vattnet. Detta för att
erbjuda många sittplatser, men även för att få en bättre kontakt
med vattnet som annars är långt nedanför kajkanten och utom
räckhåll.
Tallgatan
Planteringar med tall längs pirens huvudgata Tallgatan skulle ge
en känsla av att gatan leder till havet. Då området är utsatt för ett
emellanåt hårt klimat är det bra med vintergröna träd som kan
ge lä året runt. Eftersom gatan är viktig i området är det lämpligt
att ge den en egen karaktär. Tallen är ett barrträd som förknippas
med Sveriges öst- och sydkust. Öster om Ystads hamn finns
ett område som kallas Ystad sandskog. Här planterades tall
invid havet för att undvika erosionen av stränderna. Området
bebyggdes sedan med sommarhus för de rika och badhytter
för övriga. Tallen har därför en stark anknytning till Ystad och
stadens möte med vattnet.
På båda sidor om den asfalterade körbanan finns en
möbleringszon belagd med gatsten, det är här tallarna är
planterade och mellan dem finns plats för parkering. Mellan
körbanan och möbleringszonen finns en ränndal dit dagvattnet
leds. Gångbanorna på båda sidor om gatan är belagda med
släthuggen gatsten. Avsaknaden av kantsten ger gående bekväma
passager över gatan. (Se illustration sid. 63.)
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Småbåtshamn
Småbåtshamnens båtplatser fördubblas i förslaget vilket skapar
en livfull och trevlig miljö under sommaren. Båtklubbens lokaler
norr om hamnen bevaras med undantag från dykarklubbens
lokal. Denna kan ersättas med lokal i bottenvåningen på den nya
bebyggelsen. Norra sidan av hamnbassängen ska fungera som
de lokala seglarklubbarnas kaj medan gästplatserna koncentreras
till de nya bryggorna längs den bebyggda kajen. För att göra
småbåtshamnen större och bättre skyddad för västliga vindar
byggs en ny pir. I samband med det utökade antalet gästplatser
krävs större serviceanläggning med toaletter, duschar och tvätt,
gärna i samband med hamnkontoret. Detta anläggs längst in
på den befintliga piren. Den nuvarande båtuppställningsplatsen
väster om den västra piren bevaras, men med kravet att platsen
ska vara tom under sommarmånaderna för att då kunna användas
som parkering. Längs den västra piren byggs en servicebrygga där
det finns möjlighet att tanka, tömma latrinen och dylikt. Här finns
även plats för kustbevakningens och lotsens båtar.

Privata platser/Gårdar
För att dagvattnet ska kunna filtreras ner i marken bör man
anlägga innegårdar och övriga områden med gräs, stenbeläggning
eller grus. På innergårdarna ska det finnas möjlighet till lek för de
minsta barnen som kräver uppsikt. På gårdarna finns ett mindre
antal parkeringsplatser som ska fungera som angöringsparkering
för de boende och i anslutning till dessa parkeringar finns även
byggnader för återvinning av hushållsavfall. (Se exempel på
utformning av innergård sid. 62)
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Estetiska riktlinjer
För att områden ska upplevas som samlade och sammanhängande
upprättas riktlinjer för hur bebyggelse och platser inom området
ska utformas. Vanliga riktlinjer gäller hushöjder, fasadmaterial
eller färgval. Det är viktigt att först fundera över hur man vill
att området ska se ut så att rätt saker regleras. En alltför stram
utformning kan leda till att platsen blir monoton och tråkig. Det
är ofta svårt för en kommun att upprätthålla riktlinjerna gentemot
stora byggherrar, men om de inte följs riskerar bebyggelsen eller
området att få ett annat uttryck än det från början tänkta.
Dessa riktlinjer ska finnas i omvandlingsområdet och styras av
en formell plan.
Hushöjder:

Hushöjderna i området ska ligga mellan 1
och 5 våningar ( se närmare bestämmelser
om hushöjder på kartan). På piren ska
den yttre bebyggelsen vara mellan 3 och 5
våningar hög medan den inre bebyggelsen
får vara lägre. På de båda södra hörnen av
piren ska bebyggelsen vara 6 våningar hög.

Fasader

Fasadmaterialen bör vara tåliga eftersom
bebyggelsen kommer att utsättas för vindar
och havsvatten. Lämpliga material är tegel,
puts och sten men trädetaljer får förekomma
liksom de översta våningarna får utformas
i trä eller plåt. Fönster kan utformas i
valfritt material och taken ska vara av plåt,
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tegel eller planterade med sedumväxter.
Balkonger ska förses med smäckra
smidesräcken och eventuella vindskydd för
dessa ska samordnas inom varje fastighet.
Balkonger får inte förekomma på fasaderna
mot Tallgatan. Färgsättningen i området
är fri men bygglov krävs, precis som på
alla andra platser, för alltför avvikande
färgsättning.

Exempel på utforming av en innergård. Parkeringen ligger i den skuggigare delen medan det ska finnas plats
för lek och möjlighet att sitta i de soligare delarna.
Gångvägar inne på gården bör vara väl genomtänkta för
att undvika nedtrampade gräsmattor. På gården finns
lekmöjligheter för de minsta barnen som kräver uppsyn.

