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Fakta om Förslag I (jämför med förslag II sid. 77)
Area Utfyllnad:

21 712 m²

Area bostäder:
Antal våningar bostäder:

28 469 m²
~3,2

Antal bostäder:

ca 285 lgh

Area verksamheter:
55 173 m²
Antal våningar verksamheter: ~3,2
Area Parkeringshus:
13 896 m²
Antal våningar Parkeringshus: 4
Antal parkeringsplatser:
Markparkering:
Gatuparkering:
Parkeringshus:

732
338
54
340

Bruttoexploateringstal:

0,84

Bruttoexploateringstalet är beräknat på områdets
totala area att jämföra med tomtexploateringstal
som är beräknat enbart på tomten och med
nettoexploateringstal som beräknas för ett kvarter.
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En av gränderna på piren med utblick mot småbåtshamnen. På gränderna är motortrafken begränsad och fordon måste lämna gående och cyklister företräde.
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Förslag II
Förslag två har kustens förändrade form som utgångspunkt.
Tidigare, då hamnen var centrum för handel och stadsliv, följde
kajerna den naturliga kustlinjen med dess rundade böljande
former. Då var bebyggelsen blandad och innehöll även bostäder.
När hamnarna moderniserades och människan blev allt mindre
välkommen i hamnområdena anlade man raka kajer. Den tidiga
naturliga kustlinjen symboliseras i förslaget av en cirkel medan
de modernare raka kajerna symboliseras av en fyrkant. När nu
delar av hamnen ska bebyggas med bostäder vill man återskapa
det liv som en gång fanns i hamnen, och bryta upp de kantiga
formerna med lite rundare. Planen utgår därför från en kvadrat
som genomskärs av en cirkel. I kvadratens former återfinns
verksamheter medan bebyggelsen som formar sig kring cirkeln
innehåller en blandad bebyggelse med bostäder, handel och
lättare verksamheter.

Funktioner
Kvarteret närmast Hamngatan och centrum innehåller precis
som Förslag I 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 mellan de båda infarterna innehåller
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Västra kajen en tidig sommarmorgon. Nivåskillnaderna på
den stenbelagda kajen förstärker den runda formen.
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lättare verksamheter i samma stil som idag med t.ex. plåtverkstad,
bilhandlare och glasmästeri. Bebyggelsen uppförs i 2 våningar.
Bebyggelsen på östra och södra delen av piren, i den delen
som följer fyrkantens form, kommer att beröras av buller från
färjeverksamheten i hamnen och innehåller därför verksamheter.
Verksamhetsbebyggelsen uppförs i fyra till fem våningar
med representativa fasader mot staden och färjehamnen
eftersom dessa kommer vara det första många ser av Ystad.
Verksamhetsbebyggelsen fungerar som bullerskydd mellan
bostäderna på västra delen av piren och hamnverksamheterna.
Dessa kvarter inrymmer även ett parkeringshus som ska försörja
både bostäder och verksamheter med parkeringsplatser.
Bebyggelsen i den cirkelformade delen av området innefattar
verksamheter i bottenplan och i övrigt bostäder. Verksamheterna
i bottenplan är i första hand lokaliserade längs med 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 för boende. Kvarteren innehåller även
två parkeringshus som ska utnyttjas både som arbetsplats- och
bostadsparkering, övrig parkering sker längs gatorna.
I den cirkelformade lagunen byggs småbåtshamnen ut och i
anslutning till denna byggs ett nytt hamnkontor.

Förslag

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
områden som kan erbjuda lä under blåsiga dagar 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
skyltning 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. De smalare gränderna
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Den nedänkta Hamntorget skapar bättre
kontakt med vattnet.
Genom sina nivåskillnader som upptas i
trappsteg och i högre
avsatser skapar platsen
många möjligheter att
sitta ner.

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 järnvägsoch busstation.

Gående / Cyklister
Motortrafik
Busslinje
Busshållplats
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tvärs över piren bryts på flera ställen 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
ingen minsta avstånd mellan ny bebyggelse och järnvägen,
kravet är bara att de föreskrivna bullernivåerna upprätthålls. En
utbyggnad av järnvägen till dubbelspår är därför fysiskt möjlig i
området, men normalt brukar man inte bygga närmare järnvägen
än 30 meter. I den västra delen av området där bostadsbebyggelse
ligger nära järnvägen byggs en bullervall i form av armerad
jord som binds samman av täckande växter. Då skapas ett
platseffektivt och vackert bullerskydd. 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.

Det grå området visar de utfyllnader som krävs i
förslaget.

1-2 vån.
2-3 vån.
3-4 vån.
4-6 vån.
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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En nya 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
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.
Kajen mot lagunen kommer vara en plats för aktiviteter och
utformas med större omsorg än den yttre kajen som blir en
lugnare sida med plats för stora kryssningsfartyg. Kajen mot
lagunen trappas ner mot vattnet i två avsatser, dessa avsatser ska
förstärka den speciella, runda formen på kajen. (Se illustration
sid. 69.)
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.
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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. (Se illustration sid. 65.)
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 vara väldefinierad och 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
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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.
De tre olika etagerna
förstärker den rundade
formen. Hela kajen är
belagd med sten eller
betongplattor.
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sikten fungerar rumsbildande och gränsar av platsen. (Se
illustration sid. 63)
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 inbjuda
till många sittplatser, men även för att få en bättre kontakt
med vattnet som annars är långt nedanför kajkanten och utom
räckhåll. (Se illustration sid. 72)
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
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leds. Gångbanorna på båda sidor gatan är belagda med släthuggen
gatsten. Avsaknaden av kantsten ger gående bekväma passager
över gatan. ( Se illustration på Tallgatan sid. 63.)
Östersjöplattan
Platsen längst ut på piren delas in i stora rutor som beläggs med
sten eller planteras med olika sorters gräs. Några av rutorna
är upphöjda ca en halv meter för att ge platsen ett spännande
uttryck och för att erbjuda sittplatser. På platsen finns flera små
utställningspaviljonger där lokala konstnärer eller föreningar kan
visa konst, hantverk eller annan verksamhet. På Östersjöplattan
finns också två utsiktstorn som ger en magnifik möjlighet att se
ut över havet. ( Se illustrationer sid. 80-81.)
Småbåtshamn
Småbåtshamnens båtplatser fördubblas i förslaget vilket skapar
en livfull och trevlig miljö under sommaren. Den runda formen
på hamnbassängen och den omslutande bebyggelsen gör hamnen
mycket skyddad från vindar och sjö. 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. I samband med det
utökade antalet gästplatser krävs en större serviceanläggning med
toaletter, duschar och tvätt, gärna i samband med hamnkontoret.
Detta anläggs i anslutning till bryggorna. 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. I den västra delen av
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hamnbassängen 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.)

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
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och 5 våningar (se närmare bestämmelser
om hushöjder på kartan). På piren ska
bebyggelsen vara mellan 3 och 5 våningar
hög, de lägre husen mot söder i varje kvarter
för att skapa soliga innergårdar. På de båda
södra hörnen av piren ska bebyggelsen vara
6 våningar hög.
Fasader

Exempel på utformning av utsikstornen
på Östersjöplattan (se plan nästa sida).

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, 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.
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Fakta om Förslag II (jämför med förslag I sid. 62)
Area utfyllnad:

32 247 m²

Area bostäder:
Antal våningar bostäder:
Antal bostäder:

36 264 m²
~3,1
ca 360 lgh

Area verksamheter:
Antal våningar verksamheter:

61 716 m²
~3,3

Area parkeringshus:
Antal våningar parkeringshus:

15 680 m²
4

Antal parkeringsplatser:
markparkering:
gatuparkering:
parkeringshus:

942
342
50
550

Bruttoexploateringstal:

0,98

Bruttoexploateringstalet är beräknat på områdets
totala area att jämföra med tomtexploateringstal
som är beräknat enbart på tomten och med
nettoexploateringstal som beräknas för ett kvarter.

Östersjöplattan
längst ut på piren
delas in i ett rutmönster där några
rutor beläggs med
sten och andra med
olika grässorter som
tål saltvattnet.
På
platsen finns även
två utsiktstorn och
små
utställningsmontrar.
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Efterord
Huvuddelen av omvandlingsområdet upptas idag av Lantmännens
verksamheter. En utbyggnad av en ny stadsdel i området skulle
därför helt vara beroende av de befintliga verksamheternas
avveckling. Vid ett definitivt beslut att förflytta Lantmännens
verksamheter förmodas intresset att bygga i området bli stort.
När marken sålts antas utbyggnadstakten bli hög eftersom
exploatörerna så snart som möjligt vill ha igen de pengar de
betalat för marken. Eftersom områdets tillkomst är beroende av
den nämnda avvecklingen är det svårt att dela in utbyggnaden i
etapper. Verksamheterna på den östra delen av piren bör dock
uppföras innan bostadsbebyggelsen i väster byggs. Detta för att
undvika att bostadsbebyggelsen blir utsatt för buller, både från
hamnverksamheterna och från bygget av verksamhetsbebyggelsen
och för att kunna bygga innan utfyllnaderna är gjorda.
Utfyllnaderna bör för övrigt kunna bestå av rivningsmassor från
de silobyggnader som finns i området idag.
Hamnverksamheterna hindras idag från att växa österut av
den värdefulla Ystad sandskog och med en ny bebyggelse på
piren skulle även en expansion västerut begränsas. För att i
framtiden kunna utveckla gods- och färjetrafiken återstår då bara
möjligheten att göra nya utfyllnader längre ut i hamnen.
Trots begränsningen av hamnverksamheternas utbyggnad skulle
ett förverkligande av en ny stadsdel i omvandlingsområdet ge
Ystad stora kvaliteter. Ystad har många vackra miljöer redan
idag, men kopplingen mellan staden och vattnet har byggts bort
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allt eftersom hamnen vuxit. Den nya stadsdelen skulle bli ännu
ett avtryck i den historiska utveckling av staden som man kan
följa i stadsplanen. Småbåthamnen skulle få ett centralt och
attraktivläge och troligtvis skulle fler i Ystad skaffa båt samtidigt
som hamnen skulle få fler gästande båtar.
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