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Granskningen
Detaljplan for Simrishamn 1 och Bor:rby 1. och 2 m.m. hat genomförts med ett så kallat standatdförfarande, r,'ilket innebär att det är tilltäckligt att tedovisa synpunkter ftån både samtåd och
granskning i ett gemensamt gtanskningsutlåtande (efter gtanskningen). I(ommunen hat i detta fal1
valt att redol'isa synpunkter under samtådet i en sepatat samrådstedogöte1se eftersom kommunen
inför granskningen viile redovisa inkomna sy'npunkter, kommentarer och änddngat eftet samrådet. Samrådstedogörelsen har funnits ttllgänglig undet gtanskningen.

Planförsiaget har varit tillgängligt för granskning under tiden 1 - 24 aprl.2020. En underrättelse
om granskningen har skickats ti11 myndighetet, sakägate och ör,'riga berörda. Det har vadt möjligt
att ta del av underättelsen och planhandiingarna pä stadsbyggnadsavdelningens expedition och
på kommunens webbplats samt på Ystads Stadsbibliotek. Underrättelsen har också varit uppsatt
på kommunens anslagstar,la.
På följande sidor redovisas synpunkterna som kommit in under gtanskningen och de ändringar
som gjorts i planhandlin gatna eftet gtanskningen. Avslutningsvis tedovisas de sakägare och övdga
vars synpunktet inte blivit tillgodosedda.

Synpunkter under granskningen
Under granskningstiden har det kommit in sktiftliga synpunktet från:

-

Lantmäteriet,inkommen2020-04-01
PosNord Sl,erige AB, inkommen 2020-04-14
I{ommuns§'relsens arbetsutskott, inkommen 2020-0+-15
Tekniska avdelrringen, inkommen 2020-04-16
Boende på Bjötnstjernegatan 12 A, inkommen 2020-04-17
Brf Portalen i Ystad, inkommen 2020-04-22
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Brf Västra Portalen i Ystad, inkommen 2020-0+-23
Föreningen KFUM i Ystad, 2020-04-23
I(ultutnämnden, inkomm en 2020 -05 -04
Följande har inte haft något att inr.ända mot planförslaget:
- Sydöstra Skånes Räddningstjänstfötbund, inkornmen 2020-04-03

-

Länsstyrelsen, inkommen 2020-04-16

Försvarsmakten,inkommen2020-04-20
Region Skåne, inkommen 2020-04-24

Synpunkterna som kommit in återges nedan i sin helhet om inget annat

an€les.

Myndigheter, statliga verk m.fl.

Lantrnätetiet
Lantmäterimyndigheten (LNI) har tagit del utav planförslagets granskningshandlingar, fokus har
l'arit på genomfötandeftågor. Lantmäterimyndigheten vill informera om att en bestämmelse om
utnyttjandegrad som endast relateras till egenskapsområdet är endast anr,,ändbar om hela egenskapsomtådet ska höta till en och samma fastighet. Reglerna i fastighetsbildningslagen hindrat att
ett omtåde med en sådan bestämmelse delas i flera fastigheter eftetsom en byggrätt inte kan gatanteras för fler än en fastighet. I ör,tigt har LN{ inga synpunkter.

Kommentat
Ausikten

cir

alt beblgeÄ'en ska uppf)ras son

en

helhetf)r attfa ett enheths xturyck och en hatmonisk atfonaning.

PosNord
PostNord hat i upp&ag att tjllhandahålla den samhäilsomfattande posttjänsten vilket bland annat
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna ro11 representerat Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det
aktuella omtådet.
Post ska kunna delas ut miljovänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till atbetsmiljön för chaufföret och btevbärare. Föt att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av vil1or/radhus och vetksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling
vid infatten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entr6plan.
I(ontakta PostNord i god tid på utdelningsfotbattringar@postnord.com föt diaiog gällande godkännande av postmottagning

i samband

med nybyggnation.

En placeting som inte är godkänd ledet til1 att posten inte börjar delas ut til1 adressen.

Kommentat
51 np tt n ktern

a

n

ote ftLr.

Nämnder och styrelser

Kommuns§relsens arbetsutskott
Arbetsutskottet vill poängteta r,,ikten av att efl antil«rarisk sakkunnig ska delta i hela processen.
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I(ommentat
,fom underlagfi)r ulfonzningen au deta[planen har en komekuenvnaltsfi)r kaltamtilöaarden och en anilkaaritk
forundersökning§ctrt. Stadtaatikaarien har ocbå Ddit deldktig i planarbetet. Behoaet aa antikuariskl ukkun-

nigr

de ltagande

när åxgarder planerai på bef nthgt blggnaderfår pröaas atifrån ailka åtgtirder nm

ika

uidtat.

Tekniska avdelningen
Sannanfattning (IJela-yttrandetf nns tillgang/t§ ?å StaÄ'btgqnahaudelningen)

Tekniska avdelningen hat iämnat synpunkter/frägor när det gället miljö och avfall, landskap och
gestaltning, VA och dagr,-atten samt gata-trafik. Bland annat påpekas att de reglet och dktlinjer
som finns kring ar.,fallsutlymmen, dragväg m.m. i kommunens avfallsföreskdfter ska beaktas. Föthålianden föt de $ra lindarna i nor:r och ekosystemtjänster kopplade ti11 dessa tas upp. Texten om
dagvattenhantering behör-er förtldligas. I(onsekvenser för gående och cyklister samt bam bör
besktivas. Bestämmelse.r som möjliggör upphöjning av gården ti1l ny bebyggelse i norr med 0,7
meter och dessutom en mut på 1,10 meter innebät enligt Tekniska avdeiningen att gården kommer
uppler,.as som byggnad/bjälk1agsgåtd istä1let för en gåtdsplan och yta som är föranktad i orngrvande gator. FIur kan man fötflytta sig me1lan de olika nir'åerna?

I{ommentar
S-ynpunkterna noterat. Texter i p/anbetkimingen otn bland annal aufallthanfunng ekoyrtentjtintter, daguatlen-

hanleing o;lt koniekuen.icr

scl' ö»er.

i enlighet ned futgnitt och planbeficinmeke nm dnger dtt blgnad (gamge /filvåd) tka placerat med
parallell ned fatighetgrcirc i $der innebcir att upphojd gård till törcta de len kommer att omtlutat aa

BJtgqnation
långsida

befugelte och inte i någon stöme om;t'attning uppleaat från omgiuningen. BolaÄ'beblgelsen p/anru utrued gator i
urister, nor oclt ötter. Garage /firåd aetter not genenvrnhelunlågningf;r in;t'ax till garage/parkenng uilken
liger på kuarler.rmark oth därned inte utgor al/nrin plabmark. Nedantlående illafiration uitar hur ramperfrån
gemensaruhehan/agning till gård oth inJax t)/l p-garage kan ordnas.

3(rs)
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Kulturnämnden
I(ulturnämnden är positiv tili planförslaget Simrishamn 1 och Botrby 1 och 2 gällande nybyggnation av bostäder i l«rarteret Borrby I och 2 samt byggnaden Simrishamn 1.

Vi

ser positivt på fötslaget i sin helhet med byggnation av bostäder. Förslaget ger en attraktivare
stadsmiljö. Det är dock viktigt att bibehåila kulturawsmiljön.

I(ommentar
51 npu

n

kterna

note rar tac kt am I.

Sakägare, boende m.fl.

Boende på Biörnstietnegatan12

A.

Som medlem i bostadsrättsföreningen Västra Portalen i Ystad
synpunkter på r-ubricerat planförslag, nedan benämnt Planen.

l'ill

undertecknad härmed lämna

Några av mina synpunktet ät desamma som ftamfötts r min skdvelse av 2018-03-29, avseende
samtådet 2018, och upprepas då den nya Planen inte beaktat dessa. Jag noterar dock med tillfredsställelse attJosephsons torg utgått ur planförslaget. Vänligen bekräfta att gtäsytan fär valzkvat!

Synpunkter på förslaget

till detaliplan

TraJik oth infrailrukhtr
Det verkat som om Rambölli sin Trafikuuedningregemeotsområdet 2018-10-09 även denna gång
lyckats undvika att göra sina mätningar samtidigt som lastbilsk^r^\i^t1erfl från Polen{ä{orna, eller
bilkedjotna från BotnholmsFfujorna passerar på Dragongatan. Maken till anarki när fordon från
Militärwägen ska svänga söderut, eller för den delen norrut på Dragongatan f,rnns inte, och det är
egentligen ofattbart att inte flet olyckot skett!.Därtill ska tydligen framöver all trafik från Södra

Dragongatan hindras att sr,änga r,,ästerut på Osterleden, med följd att Dragongatan blir alltmer
belastad.

Ny trafikurredning krävs!

Inom tegementsområdet böt är.,en fortsättningsvis södta delen av Elis Nilssons väg och östta
delen av Björnstjernegatan, iiksom idag,vara utformade som åtetvändsgator.
Beblgehen Simfuhamn

7

Det är en god id6 att göta om byggnaden till bostäder, och den ör'ergtipande beskrivnin6l som
nämns i detaljplanen har jag inget att erinra emot.
BebJgeA'en

Borfut

7 och

2

I(ommunen har anlttzt Nyr6ns Arkitektkontor för en konsekvensanalys, daterad 2OlB-11-30.

I

denna sammanfattas klarslrnt och entydigt:
"Bebyggelsens struktur och skala
Fötesiagen ny bebyggelse i fem våningat plus vindsvåning skulle bryta av kraftigt mot omr:ådets
helhetskataktär vaå gäl1er skala, vilket skulle ha stor negativ påverkan på hela regementsområdets
kultun ärden".

Trots detta fuamhätdar l(ommunen fottfarande i au bebyggelsen ska tillåtas vara 4-.8 r'åningar,
med högsta bygghöjd 16,5 m, högre än Portalkasernerna.

4(1 5)
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I PBL 2kap 6 § står "Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende byggnader
som inte ingåt i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseomtådets sätskilda histotiska, kulturhistotiska, miljömässiga och konstnfuliga r'ätden skyddas. Ändnngar och tillägg i bebyggelsen ska
göras vatsamt så att befintliga karaktärsdtag tespekteras och tilh.'aratas".

I

kommunens Ny byggnadsotdning, antagen augusti 2009, står biand annat att stadens miljöer i
största möjJiga omfattning ska bevaras, r,årdas och utvecklas med utgångspunkt ftån de kultuthistotiska r,'ärdena. Ystads måttfulla skala ska speglas både i utbyggnadsområdenas omfattning och
i tillkommande byggnader.
Dessa aspekter respekteras alltså inte

i det reviderade förslaget till detallplan

Föt att bevara Regementets unika miljö med 1åg unifotm! bebyggelse är det min uppfattning att
man undet inga omständigheter ffu bygga högte än 3-4 väningar, takvåning inlduderad, och märkbartlägre än Portalkasernerna. Högte höjd fötringar Portalkaserflernas berydelse. Ta §arnaYstadbostäders hus i lwateret MaLmö som förebild!

I Planen fuamgär att underjotdiska garage planetas, numera utan dtänedng. Påiad gr-und1äggning
på avsevätt djup, med spontning undet byggtiden, kan ändå påvetka den över hundra är gamla
träpålgrunden för Portalkaserllerna. Noggrann kontroll och tedovisning krävs!
Fastrghetsägarens presentationsmatedal uppr.'isat en arkitektut som inte samstämmer med texten
fuän att kommunen noga kommer att beakta detta.

i försiaget till detaljplan.Jagutgät

Jaghat inget att etinra mot att västta och östta delarna av Borrby 2 görs om ti1l parkeringsplatser,
dock att områdena gdligt avgränsas med häckar för att förhindta utfart söder-ut, med tanke på
lekande barn påJosephsons Totg.

I{ommentat
Jotephorc torg ingår inte lcingre i planonrådet.'tJforzning au torgel kan tlci(ir inte hanteru inom ranenJör
aktaelh plancirende.

anböll 201 8-10-09) aitar traf ksinaleingar inte på några kapacinuldget eller ned det illhkoLl au biltrafik un de planerade
exploaleirryaraa bertiknu ahtra. Tillskoltet bedrim intef)ranleda något behou au åtgrirder i korcniagarna. t-lö,
dena i trafikmt,dellen bateru på trafkrncitningar gorda au Yiads komman. Maxtimme på f)rniddagen har
.rtudrrat.r, denna kan enligt trafkutredningen antat uara den tid da;t'lest bilhter-t'rån de tillkoamande bofiriderna
tka Lirnna Regementsområdet och kan ddrrued tet som dimeuionerande. Sacingandelarna i korsningatua bayrat
på flnning trued drönare. Det tker en uaiation au trafken i nodellen nru enligt trafkutredningen kan vigat
mllradrd att enfija kommer in och lömt undtr den imulerade timmen. Trafken på Dragongatan wierar under
årel mea det bedöm.r inte rimli§ atl dimenionera lrafkanldgningarna eJter nmnartrafken eller andra toppar.
En/igt Traf katredning regenentsonrådet
lel.rprobleru

(R

i korcningarna ned Dragongatan, uarken i

Det fnm enlrgt trafkutredningen goda mriligheter att tkapa

f)rutilIlningarf)r

en lcigre bi/andel

på Regenentr

onrådel och ddnned bedönt del iruhgt att rcikna me d en något hgre tiffra nrir detgtiller trafikahtingfi)rplanerade
exploaleingar. Boende if/e(-ani[thu anucindtr ockfi i allmcinhet bil i nindre utslrtickningcin boende i uillor och
radhtts.

Statigik uharatt

regemenltområdet

harett

lcigre bilinnehaa

qtkeltrafk

och

kollektiutrafk, uilket miwkar

behoaet

(120 bilar/1000 inuånare) cin mittetf)r

liger bra till rned tanke på tillgång tillgång- och
au bil. Aattåndet till centrum (Stortoryet) och stationen ar

hela staden (500 bilar/1000 inuånare). Regemenlsområdet

s(1 5)
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knappt 2 kilomeler. Regenenlsområdel lrafkeru aa baxlinje 2 nm går till iationen uia b/and unnat Ö$erporx-

torg. Hållplafi fnm på Nilt Ahlins gata irka 200 meterfrån planområdet.
Kommunen arbetar konlinuerligt med rraf ktrikerhethöjande ålgarder Iinhgt be§ran ti// Traf kuerket om att en
ka//ad åtgcird.rual.vtudie, tka görat f)r ucig E55 .rka iar tonuikl /agat på framkonltgheten genan Ystad.

fi

Förbad enlzgt lokala trafikfi)retkifter;från den 1 2 ruQ 2015 not trafk med motordiuerfordtn på Eli.r Nihtons
ucig och BjörnQernegatan 90 retpektiue 50 meter $der om Sixten Spanet gata gciller tilltaidare.

Irlt befugltef)!'erområdeh karaktcirnrirdetgallerfiruktur,placeringoch material. Sikilir/erua beaarat. Genom
all ry beblgelte dras in några neter;t'rån omgiuande gator kan den fiora kaxrnplanen;fofi;t'arande öaerblickat oth
det ger nry'/tghet att appleua befnrltg bygnader, då gaularna på Sinrhhann 1 ach Sal/erup 2 blir ynlign i
gdturuumet. De kulturhhtoiska acirdena tir enli§ antikuarhkf)rundertökningframftiralh kopplade ti//Ji)rctå
eÄ'en au platsen/ niljön inom regementsområdet och den urcprung/tge
fanktionen Jiirstådd tilbammans nted öuiga
fia/lblgyader. Den n1a boladtblgnaden blir en de/ au en rcktion med högre befuigelse jlr boirider och lcigre
blgnader

j)r

uerktamheter melJan detsa.

,"b*y
BJtgqnaderna

högre Lygqnad

Y#*&

8!*!*"

&p16M&r
'Yä-"

i denna del au regenentsonrådet
i

töder och lrigre blggnader

i

gupperat

king

en iippen

platt. Det bilda laå $adlrum med en

uri$er, norr och öster.

å

s

§ffi

,,^'It"iT

\-']:§

,..'

Blglterren har ett anvar atl n till alt inle kingltgaadeJbltgheterpåterkas negatiat au planerad b),gnat)on.
Euentaell påuerkan på gandL)gniryen Jör Portalkaternerna kan konxrollerai genom mritning au aafienltåndet
uncler by,qqtiden.

6(l 5)
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befugehe mhte ufornas

i

enlighel

ned

bestcimmeA'erna

i

deta/p/anen.

Brf Portalen i Ystad
Brf Portalen i Ystad (nedan kaliat ÖP) vill hät avge yttrande över forslaget til1 detaljplan för fastighetema Borby 1 o 2 och Simrishamn 1.
Våt bostadsrättsförening var ej etablerad pä regementsomrädet när Planprogrammet fastställdes
och hade dätföt inte möjlighet attha synpunkter på planptogrammets förslag att föttäta (byggu
söndet) det historjska etablissemanget. Vi viil därför att detta yttrande betraktas som ett yttrande
ör-er Planprog,raffrrne t.
Föteslagen byggnation kommer för all framtid att förstöra det kulturhistotiska dokumentet över
en svunnen tid av Sr''eriges histoda. Illa nog ät att försvaret 1984 lätriva ett stail och bygga den
stora Lufwärnshallen (nu Ystad studio). I övrigt är etablissemanget helt intakt och besöks datför
av tutistet i stot utsträckning.

ÖP komm"r därföt med hänvisning till at ÖP inte har haft möjlighet att yttta sig över planprogrammet att upprepa mänga av de synpunkter som lämnades efter samrådsmötet 2018.
Borby

1 oth

2

Grundvattennir.'ån ligger grunt i området på grund av närheten til1 Öia mosse. Skridskodammen
visar på grundvattenytan. Vid byggandet al, elevhemmet vid tidrgare r,ätmecenttalen gjordes stora
bortgtär'ning^t
trryrrr:,^tetial och det l'isar på de problem som flnns.

^y

ÖP anse. att det finns en stor risk föt grundvattensänkning och att fastigheternas träpålar därmed
totkat ut och slutligen kollapsat. Portaikasetn ernahar en gemensam dräneringspump som nu håller gr-undvattennivån konstant på en nivå som säkerstäiler att påiarna håller.
På föreliggande ritningsundetlag för fastigheten Bortby 1 visas det bostadsbebyggelse och parke-

ringat både på markplan och i byggnadernas käiiatplan.
Enligt den geotekniska undersökningen som upprättades 1998 fastslås att all byggnation som kräver någon fonrr av pålning och källate böt undr,,ikas om inte särskild dränering av källale kan göras
utan olägenhet.
Byggnauon under gnrndvattennir'ån riskerar att påverka grundvattennivån och därmed {inns risket föt betydande skadot på fastigheterna och speciellt ÖP och VP som är så stora och tunsa.

Vi kär.'er att Ystad kommun g rafitetr att r.,år fastighet inte kommer att utsättas för

sättninqar

och byggrrationen kommer att göras utan oiägenhet för befinthga fastigheter!

föt byggnader på Borrby, anser ÖP att den inte ska1l r'ara högre än de ursprungliga fastigheterna på området. Högte höjd ger en estetisk obalans i omtådet, som enligt ÖP

Bettäffande höjden

har stor kultuthistorisk betydelse.

Sinrithann 7
Den föreslagna ändringen av byggnaden ligger näravät fastighet. Ombyggnaden av fastigheten är
omgärdade av krav för att behålla byggnaden enligt utseendet idag. Vi är dock bekymrade för hur

7(1 5)
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fastighetens boendeparketing ska1l lösas. NIed tanke på att många bam röt sig inom regementsområdet är det inte särskilt lyckat med större parkeringsplatser på området och ett ökat antal bilar
ån

i

dag.

Josephsow Tory

Vi har tacksamt noterat att tidigare föreslagna patkeringar på fastigheten numera har strukits.
Torget anl'änds flitigt av de olika skolornas elever för iek och bolispel. Torget är även en bra
skyddad gångväg till och ftån Sandskogen. Torget bör behålla sin gtäsyta, mävara att gtäsytan bör
skötas och underhållas bättte än nu. Fötslaget att belägga torget med stenmjöl/gms är dåligt, om
det ät tänkt att platsen ska1l utnyttjas av skolbarnen, N{an skall också ha i åtanke att Josephsons
Totg ät i stort sett den enda gtönytan på regementsområdet.
Låt helaJosephsons Totg förbh en gtönyta till g1ädje för både unga och gamla. Stadsplanens p1ötsliga ber.'atande av kultunniljön i omtådet genom att ta bort grönytan och iägga dammande stenmjö1 måste anses som ett feltänk och inte avsett att gynna barnens lek och bollspel.

Vi önskat

även att avspfurningatna som finns på gatorn^ väster och öster omJosephsons Totg
Det förhindrar en del buskörningar runt torget.

ska1l finnas kvat.

Ränndalarna i området böt behållas. Dessa minner om den tid då regementsområdet var använt
av hästar och motoriserad exercis. Ränndalarna på regementsområdet är för oss boende vä1digt
viktiga att bevara. Tyvärr har vi fötstått att kommunen i dag inte alls ptioriterar undethål1et al,
dessa. Vi anser detta är be§mmersamt för en kommun som anser sig jobba för bevarande av
gamla kulturarv som Ystad tidigare har r,'adt känt för.

Allnant
Bostadsägare i Öp kännet sig iurade av Ystads kommun. Vid inflyttningen 2003 i ÖP forelåg hna
broschyret om hur varsamt kommunen sku11e hantera regementsområdet med bevarande av de
galrl.la lrna bygpyeaderna och de gtönområden som skulle göra det ett fantastiskt boende här.

Det

Ftnns nu också en stor oro ör-et hur våt miljö kommer att pår,erkas under byggtiden med ökad
ttaflk, damm och buller. Ystad kommun hat ett ans\'ar inte bara för kommande ystadbor, utan
också för oss som redan flvttat hit och bor här.

Traflksituationen för utfatt ftån tegementsomrädet ät redan idag kaotisk. Det finns endast 2 utfatter fuän omtådet och båda mynnar ut till Dragongatan/F,65/. Vissa tider är det mycket sr,årt
att ta sig ut på Dtagongatan. Adlercteutzgatans anslutning tiil Nlilitän ägen förbi fastigheten Lillö
är galet smal för att srlälja den trafik som redan idag nyttjar denna.
EnJigt uppgift gjotdes trafikmätningen under februad månad. Självldat skall en ttafikmängdsundetsökning göras under högsäsong, dvs mellan maj och september då tafikmängden är extremt

stor. Vätre kommet det att bli nät hamnen är utbyggd och mycket fler lastbilar kommer från
Po1en.

I{ommentar
Slnpttnkter ander ]>rograntkedel re douisadu och kommenleradet i .ramrådtredogöreÄ'e
- ?rlgrum daterad 201 408-12. Då uar det aktnellt att gå uidare ned planlcigning au Lil/ö 7 n.;f/. (programområdet nar om Yttad
ttudios). I vmman;t'attningen anges attfrågan om Jöxaning inorn öuriga delar au planpragranornrådet har lyftt
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till

öaeriiktiplaneniaå genom dtt tdJ' ,Q?

i

de n

j)rQ'upning au öuersiktrylanen Jör fiaden Y$ad som då uar ander

frantagande. DenJi)rQupade öaeniktrplanen antogt au kommun;t'ullnrikrige 2016-06-15.

Blgheren har ett anyar att te till att inte knnglrgande fatigheter påuerkm
Euentuell påaerkan på grandltigningen

f)r

negatiut au planerad bJ4qnation.
Portalkaternerna kan kontro/lerat genom mtitning aa aattenfiåndet

under b1:g/iden.

ll1, befugehef)leronrådeh kara,ktdrndrdelgiller$ruktar,plauingoch material. Siktli{erua beuaras. Genom
att ry befugelte dras in några rneterfrån omgiuande gator kan den stora karcrnplanenforlJarande öaerblickat och
det ger möjlighet att uppkua befntliga blgnader, då gaularua på Simrhhamn 1 ach Sallerap 2 blir gnltga i
gatururuztet. De kaltwrhittoitka ucirdrna cir enligl antikua*kf)randercökningframfiralh kapplade tillf)rttå
elten au plaben/ ni!ön inom regemenltonrådet och den anprang/igt fi,tnktionen fiirctådd tilhamnans med öuiga
tallblgnader. Den n1a borta*bltgnadrn blir en del au en yktion ned högre behJtgqel.te j)r boicider och Ligre
futgnaderJör uerkamheler mellan detta. Blgnaderna i denna del au regemenilonrådet gapperat king en iippen

plah

tned en hr)gre

Illttirationer,

fi

fugnad i il)der

och Ligre

blgnader i acbter, nory

och ötner.

ouan.

Sinrhhann 1 planeru nor oth $der.on blgnaden nnt på parkeringen
Kistianfiad. Parkeringarfnns redan idag ilder om blgnaden och anacind.r au bland
annat berökare till Sand:kogen. Traf kmångdrn blir ungefar denr'amma. TraJik till othfrån de andra parkeingarna kanfrcimit dntdr anprafrån de norra delarna.

ParkeingJör

i ildra

de n1a bortöderna inom

delen au kuarteret

JotEhons lorg ingar inte

Lingre i planområdel.

tJtfornning au torget kan dri(ör inte hanteru inom

ramen

for

aktuellt plancirende.
t'-drbud enli§ kkala traf kj)reiknfter;l'rån den 1 2 rnE 201 5 nol traf ,k trued motordiaetfordon på
uig oth Bjömsllernegalan 90 rerpektiue 50 meler ilder om Sixten Spanu gata griller tilA'uidare.

Deta!'planen innehåller beficirnruebe
Björn.ry'eruegatan som ingar

i

ilr/)

anger

att

rcinndalar

§utna

i

belong

tka

beuara.r,

Elil Nihnnt

inon

den de/ au

drtafiplanen.

i defal?lafien alail det cir bygherelts a%Dar a\t te till alt störningarna
bbrfi.rmåsonmt!'li§ochattgrillande ,rqlo"fort B/andannalharNaturuårdt'uerkettagitfranriktarirden;för
buller;l'rån blgarbetrylater. Planeing au arbettplatten och in;t'ormation till de kringboende inJör blgttart är

Störningar under b)*qtiden regleras iilIe

uikrigr.
regeneafiområdet (Ranböll 2018-10-09) aivr traf,\'inuleringar inte på några kapaciIelsproblen i korsningarna ned Dragongatan, aarken i nulciget eller ned det lilÅ'kolt au bi/trafik .som de planerade
exploaleingarna berciknu ahtra. Tilhkottet bedöm inle j)ranleda något behou au åtgärder i kor.rningarna. Flö-

Enlrg Trafkutredning

dena i trafknodel/en batera på trafknritningar giorda aa Y$afu kommun. Maxlinne på j)nziddagen har
sluderah, denna kan enli§ traJtkutredningen antal uara den tid dåflest bilitter;t'rån de tillkonnande bostciderna
tka ltimna Regementtområdel och kan dirmed tu nm dimeuionerande. S»cingandelarna i korcningarna baserat
på Jilmning med drönare. Det tker en aaiation aa trafken i nodellen nn enlig trafkutredningen kan icigat
mlttudrd alt enfiry'a kommer in och tömt under den itnulerade lirumen. Traf ken på Dragongalan uaierar under
året men du bedönt inle inli§ all dimenionera trafkanLigningarna e;t'ter nmnartraJrken eller andra toppar.

nu enligt traf kutredningen gc,da möjligheter att tkapa f)rut.rcittningar Jiir en ldgre bilandel på Regentenfiområdel oth tlriryned bedönt del rimhgt afi rcikna taed en något lrigre sifra ncir delgaller trafkahtringfrirplanerade

Det

f

exploaleingar. Boendr ifle;fani/thul anarinder otktå i allnrinhet bil i mindre ahtrcickning cin boende i uillor och
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radhus. Stathtik aisar afi regemenfiområdel ltar ett lcigre bilinnehau (120 bilar/ 1000 inuånare) tin snittetfir
hela iladen (500 bilar/1000 inuånare). Regenentsområdet liger bra till ned tankepå tillgångtillgång- och

gtkeltrafk orh kollektiutraflk, uilket ruirckar belsouet aa bil. Aatåndet till centrum (Stonoryet) och fiationen cir
knappt 2 kilometer. Regementnmrådet trafkera aa burlinje 2 ton går till fiationen uia bland annul Ötteport.rtory. Hållplafifnrc på lli/t Ahlins gata cirka 200 naerfrån planområdet.

Enli§ begaran tillTraf k»erket om att
8 65 ska $or tonuikt Ligat på;t'rankonligheten genom Yilad.

Kommanen arbetar konlinuerltgr rued traf knkerbethöjande ålgrirder.

fi

kalkd åtgarhlalsfiudie, &a

göras

f)r

aag

en

Brf Västra Portalen i Ystad
Detaljplan för Ifuistians tad 2 m fl presenteta des 201.1-12-05. Dätefter har tvä detaljplaner gällande
Lillö 1 m fl behandlats 201.4-09-25 och2016-11-27. Detaljplan gällande Simrishamn 1 och Bor:rby
1, och 2 m fl presentetades vid samr'åd 2018-03-22. Brf Västa Portalen och privatboende på
Björnstjernegatan 1.2 har till ovannämnda planer r-atje gång skrifdigen lämnat synpunkter (ft'ta
ti1lfä1len).

Genomgående gä1ler sanuna uppfattning fuän 2011 och framåt, dr.,s nybyggnation måste ske utifuän att bevara tegementets kultuthistotiska miljö och trafiken lösas på ett tillfredsställande sätt.
Traftkfuägan hat nu presenterats och vi har tagit de1 av utredningen.

Vår känsla är att problemet med utfatt till Dragongatan dock kommer att kvarstå, då boende ska1l
till och från arbete m m. N{orgontrafiken (kl 0700-0830) när både Polen- och Bornholmsfitjoma
samt förbipasserande från östet på Östetleden skall l'idare tili E65 är minst sagt intensiv och r,äntetidetna tedan idag långa. Samma gäller undet sommardagar och senare delen av eftermiddagen.
En lösning hade kanske varjt att leda fotdon vta gamlzvärnpliktspatkeringen och genom industriområdet norrut. Ålternativt att ttafiken österifrån leds om att gävia Freddksberg och r'äg 19.
Vad gället beräkningen al, fordon/hushåll så uppfattat vi denna Iåg. I många hem gälier idag wä
bilar då atbetsmarknaden är utspridd. Parkeringsfrågan behövet fortsatt uppmätksammas.
Simrishamn 1 ser vi som ett mycket gott exempel på hut tegementsmiljön kan tas tilh'ata genom
ombyggnad til1 lägenhetet. Fotsätt gärna med denna tanke i andra delar istället för företagslokalet!
Bevatande a-"'unika rniljön sket då på utvecklande sätt!
1. och 2 i ptesenterad form är vi helt emot!
i yttrande 201.2hat vi protesterat mot den "föttätningshysteri" som tagits som grund för
nybyggnation som ytterst mätklg med att bl,gga alldeles föt högt och kompakt! Fleta instanser

Bortby
Redan

har framfört motsvarande:

Ex i planbeskrft,ningen (kulturnämnden) - "volymer på bypgnadet och placedng bör ske vä1 anpassad till regementets äldre arkitektur och str-uktur"
I(ulturnämnden lyfter 201.4 änyo "höjden på nya hus måste beaktas vid nybyggnation." Nyrens
konsekvensanalys - "n"y, hög bebyggelse päytan norr om ridhuset innebät stor påverkafl av områdets karaktär och kulturhistoriska värde"
på 5 våningar samt takvåning, som blir högre än de båda Pottalkasernetna (!) och iika höga som "punkthuset på B r,åningat" r'id Sktidskodammen känns mycket
oroväckande och nedslåendel

Ått föreslå två kompakta kolosser
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Vi hat uppfattningen att Ystads kommuns politiska direktiv till att pröva bostadsbebyggeise inom
regementsomtådet handlar om att UTVECKLÄ varsamt för att bibehålla miljön som en del i
stadens kultur, miljö och historia! Borrby t handlar om att ÅWECKLA allt detta!!
Var tog ideetna med stadsradhus i tre plan vägen? (se skisser 2011). Vilken hänsyn är tagen till att
använda Ystadbostäders bostädet vid Ådlercrevtzgat^n som fötebild även på ytafl noff om lidhuset? En eloge ti1l atkitekt/byggherre (2007) ti1l dessa byggnader som dels fängat upp och deis
smälter in i regementsmiljön på ett mycket föttjänstfullt sätt.
Enligt r,år uppfattning kan man på Borrby 1 o 2lått fä tn ilera lägre byggnader.

Vi har i

a1la

samtåd pätalat att inte bygga högre än befintliga byggnader dvs ca 3 våningar (ämför

Ystad studios och ridhus). Vi citetat ånyo- "beaktande av den sätskilda värdefulla kulturmiljön
inom regementet" i bevarandeskdfter.
StåtJiga Portalkasernerna har alltid haft ett stort kulturwätde för hela regementsområdet och bör
så förbli som "punkthus" i söder
Det är vår förhoppning att vidate b1'ggplanet inom regementsomtådet tat fasta på den unika miljön som del i historiska Ystad - fotsätt UTVECKLÄ men AWECI(LA inte!
Kommentar
I:nlzgt Tfttf kutredning regemenbområdet (R anböll 207 8- l0 09) uivr traf kimuleringar inte på några kapacitetgroblen i korcningarna ned Dragongatan, uarken i nalciget elhr ned det tilhkoll ar biltrafik nru de planerade
exploateringarua beräknu al$ra. Tilhkottet bedöm inte Jörunleda ruågot behou au åtgarder i korcningarna. Flödena i trafknofullen bateru på trafiknritningar lorda au Yiadr kommun. Maxtinne på Ji)rziddagen har
fiuderat\ drnna kan enligt traJtkutredningen anlas uara den tid dåJlest bilisterfrån de tillkomrnande boficiderna
tka lcimna Regenenfionrådet och kan drirmed tes som dimeuionerande. Sucingandelarna i korcningarna ba.rera.r
påflmningmed dröaare. Del tker en uarialion au lrafken i nodellen son enlig trafkulredningen kan icigat
mlt.rndra atl enfaia kommer in oth tömt ander den imulerade limruen. Traf ken på Dragongatan uaierar under
året ruen det bedt)m.r inte inli§ att dimenionera trafikanltigningarna efter sommartrafken eller andra toppar.
Det

finw

enligt trafikutredningen goda ni/liglteter att tkapa f)rutt'cittningarf)r en ltigre bilandel på Regemenlstikna tned en någol lcigre nfra nrir detgtiller traf kahtingftirplanerade

områdel och dcitrzed bedömt det rinl)gt att

exploaleingar. Boende iflefamifuhu anutinder ocktå i allndnhel bil i nindre ublrcickning cin boende i uillor och
radhtr. Statistik uitar atl regeme nfiamrådet har ett lcigre bilinnehau (420 bi/ar/ 1000 inuånare) än nitle t f)r
hela iladen (500 bilar/1000 inuånare). Regementtamrådel liger bra till ned tanke på tillgång tillgång- och
rykeltrafk och kollekti»trafk, ailket ruiwkar behouel aa bil. Aaståndet till nntran (Snrtoryet) och ttationen rir
knappt 2 kilometer. Regementnnrådet traf keru aa buxli{e 2 nn går till ttalionen »ia bland annal Ötterportstorg. Hållplats f nns på l\il.r Ahliw gata cirka 200 meterfrån planområdet.
Kommunen arbetar konlinuerhgt zzed traf kscikerhefihöjande åtgarder. Enltgt begaraa ti// Trafkuerket om att en

så kallad åtgarhualxtudie, tka gömi f)r ucig F,65 tka ilor tonuikt lcigat på Jrankoruligheten genom Ysad.
Kommunen pröuar i pågående öaercikttp/anearbete om detfinm Jönttsiiltningar att hda on rraJik t,ia urig 1 9 och
I'-re diksberg.

I\1 befugelteJb[er områdeh karaktcir

när det gäller $ruktur, p/aceing och mateial.

S i,ktlinjerna beuaras. Genom
att rE befutgehe dras in några meterfrån omgiuande gator kan den ilora ,katernplanenfoxfarande öuerblickat och
det ger ruöjlighet att upphaa befinthgd blgnader, då gaularna på Simrbhann 1 och Sallerup 2 blir rynligt i

gatanmmel Da ku/ntrhistoitka

urirdena

tir enligt antikuaiskfirundercökningfran/örallt kopplade ti/lJöntå-

elten aa plahen/

nri/ön inoru regementlområdet och den xlrrPrung/rga -fanktionen firctådd tilhanzzant med öaiga
ilallblgnader. Den n1a bo.nafublggnaden blir en del aa en .se ktion med högre be@geke Jör boicider och lrigre

I 1(1s)
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fuignaderfir aerktanheter tnellan dexa. Bl,gnaderna i denna del aa regemenlronrådex gapperal king
plals med en högre llgnad i $der och ltigre blgnader i attter, norr och öster.
Illtutrationer,

en iippen

Je ouan.

Föreningen IGUM i Ystad
Slnpunkt 7:
I gattet mellan Simrishamn 1 och Simrishamn 2 äger I(FUM Ystad mer än hälften av marken. Ål'
områdets 18,6 m ät det I(FUM Ystads 10,7 meter från I(FUIvI Ystads byggnad. På plandtningen
är det inritat att de lägenheter som skall ha ingång på husets gavel har en tomtdel mot KFUN{
Ystad. KFUiU Ystad använder detta område till bilparkedng och diverse aktiviteter. Det kan inte
vara sä att ma11 måste gå över ISUM Ystads tomt för att nå sin lägenhet. Ändamålet med r,år
tomtbit kan ju ändras genom åren.
Slnpunkt 2:
hå1ler med om att detaljplanen föt Borby 1 och 2 bör r,'ata ti1l mindre verksamheter, kontor
och detaljhandel (ZKII).
Orsak: Så det inte i ftamtiden blir ett etablerat industdomtåde mitt i regementets centrum.

Vi

Sy'nptrnkt

):

Vår fastrghet ät Simtishamn 2 och har gräns till kommunens Simdshamn 1. Det hnns en gemensam mur i mellan byggnadema. Idag används öppningen i den ti1l att ta sig till Sandskogen och
motionsslingan m.m. från parkeringen på planen vid Ystad Studios. Denna öppning finns på den
sida som ägs av kommunen. Oppningen måste f,nnas kvar på ett e1let annat sätt för passage av
gående

till Sandskogen.

Slnpankt 1:
Framtida etablering av parkeringen på planen vid Ystad Studios södra sida måste man ta i akt att
en parkeringstad, den längst mot Simrishamn 2 har I(FUM Ystad senitut på. Detta eftersom i
ftamtida planer kommer patkeringen på norra sida försvinna eller bli mrndte när Lillö byggr.

I{ommentat
Den dtl

au

planområdet nellan Sirtrithamn 1 och 2 som ingar i;t'astrgheten Simithamn 1 dr "pitkad", uilket

innebrir att blgnad intefår rQp;föra:. Räuigheter oth *gldigheter att anacinda orurådet mellan blggnadernaJör

Simithann 2 en/tgtgrillandr *ruilul rindrat inte i detalp/anen. Enltgtfatighettregistretfnnt ingen rcittighet
i nurenfirpaxage au gående ti// San*kogen. Detfnnt
möjlighet alt ta ig ut i Sandtkogen både norr och $fur om Sim*hartn 1 och 2.

genom teruitul eller liknande att anucinda r)ppningen

Hur parkeringen
Jiåga Ji)r

de

i södra

fastigheter

nm

Krhtianttad 2 organiterat reglerat inle
genensanhetsanlcigning tom parkeringen utgr)r.

delen aa Jastigheten

ingar

i

den

i

dNtal?lanen utan år en

Behov av miljöbedömning
Inga ar. de synpunktet som kommit in bedöms beröra behovsbedömning av miljöbedömning.
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Andringar av planhandlingarna efter granskningen
Inför antagandet har planhandlingarna ändrats och kompletterats, biand annat utifrån de synpunkter som kom in under granskningen, enligt följande:
Plankatta

-

n+-bestämmelse, som ange( att markbeläggning ska vata smågatsten och att inslag av vegetation får finnas, skrivs sidan om prickmatk, med hänvisning till den yta som avses, föt
att synas bättre.
Skyddsbestämmelse q+ (Borby 2), som anger att fasader ska utformas med rött tegel,
stlTks. Liksom föt Simrishamn 1 bedöms reglering med den varsamhetsbestämmelse (för
Borrby 2 ke) som anget att fasader skavara i rött tegel lika beiintligt som tilJräck1ig. Som
en fö1jd av detta ändras index för bestämmelse( qs, q6 och qu ti1l q+ qs och qc.

Planbeskrivning
Utöver de ändringat som följer av det som ändrats i plankartan har planbeskrivningen uppdaterats
enligt följande:
P Ia n e ri ngtf) ru I vi t t n i nga

-

r

Avsnittet om ekosystemtiänstet kompletteras med en mening om regledng

av lokalkllma-

tet.
Planforclag

-

Text om komplementbyggnader på sidan 26 är inte relevant för denna del och tas därför
bott.
Avsnittet om parkering revidetas avseende avtal om bilpool samt kompletteras med text

-

Avsnittet om dagr.attenhantering tevideras avseende infiltrationsmöjligheter.
Är'snittet om al,fallshantering ter.'ideras avseende hur ar.'fallsutrymmen ska utforrrras.

om parkedng gällande r.-etksamheter.

Kontekuemer

-

Avsnittet om trafik kompletteras med text om behov av förbättrade för-Lrtsättningar för

-

Avsnittet om naturmiljö och biologisk mångfald revideras avseende förhå1landena för de
fytabndarna vid Sixten Spartes gata i norr.
Avsnittet om bamperspektivet kompletteras med text om pår,etkan av ökad ttafik.

f otg,ångat e o ch cyklis ter.

-

Cenomf)randeJrågor

-

År,,snittet om inlösen och ersättningar komplettetas med text om kommunicering med
fastighetsägatna.

Därutöver göts mindre ändringat av tedaktionell karaktdr.

Samlad bedömning
Änddngarna av detaljplanen eftet granskningen bedöms inte vara av väsentlig kataktär.Ny gtanskning enhgt 5 kapitiet 25 § PBL behör,s dätföt inte.
Stadsbyggnadsavdelningen menar att detaljplan för Simtishamn 1 och Borrby 1 och2 m.m. bör
föras ti11 antagande. Antagande foteslås ske i kommunfullmäktige eftersom detaljplanen är av stot
betydelse.
13(15)
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Sammanfattning
Kvarstående i nvändn i nga r
Från granskningen kvarstår invändningar från:
- Boende på Björnstjernegatan 1.2 A
- Brf (Östra) Portaien i Ystad

-

Brf Västta Pottalen i Ystad

Från samrådet kvarstår invändningar från:

-

Brf Västta Poftalen
Brf Östra Pottalen
H.L. boende på Björnstjernegatan 128

C.N. boende på Björnstjernegatan 1.2 C
B.P. boende på Björnstjernegatan L2 Ä
T.P. och G.P. boende på Bjömstjeroegatan
Föraldrar ti// barn på [/i//a M1
- C.S. Bejetsgatan 10, Ystad

128

-

H.T. Fägelfångaregatan 22,Ystad
A.B. Emmytorpsr'ägen 6, Ystad
Förcildrar till barn i F-klaxen, Villa L[1
- A.L. Torkrlsgränd 1 B, Ystad
- G.G Bussjö backe 123, Ystad
- A.E. Stortorget 14, Ystad
- M.E. Stortorget 14, Ystad
- K.F. I(lostergatan 7 Ä, Ystad

-

L.S. Regementsgatan 27 B, Ystad
C.S. Bejersgatan 10, Ystad
B.G. Stenbocksgatan 9, Ystad

V.H. Regementsgatan2l. A, Yst4d
L.S. Sankta Gertrudsgatan 3, Ystad

A.E. Jakobsbergsgatan 27,Ystad
Y.S. Hejderidategatan 21.,Ystad
A.R. Hejderidaregatan2l,Ystad
R.A.X{. Marsvinsholms all6 136-17, Ystad
T.M Marsvinsholms a116 136-17, Ystad
M.H. Atdennergatan 17 D, Ystad
R.A. Ardennergatan 17 D, Ystad
P.S. Torngatan 2,27L 36,Ystad
J.S. Torngatan 2,27136,Ystad

T.D. Jakobsbetgsgatan 27,Ystad
A-S.N. Råggatan 13, Ystad
A.N{. Råggatan 13, Ystad

Sakägare m.fl,, med besvärsrätt, som inte blivit tillgodosedda
- Brf Västra Portalen
- Brf Östra Pottalen
- FI.L. boende på Björnstjernegatan 1.28
- C.N. boende på Björnstjernegatan 12 C
- B.P. boende på Björnstjernegatan 12 Å
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Ystads kommun
-

T.P. och G.P. boende på Bjömstjetnegatan L2F)

Övriga som inte fått sina synpunkter tillgodosedda
Förtildrar ti// baru på Vi/la lV!1
- C.S. Bejersgatan 10, Ystad

-

H.T. Fågelfängaregatan 22,Ystad
Å.8. Emmytorpsvägen 6, Ystad

Förrildrar

S

till

barn i F-klaxea, Villa M1

A.L. Totkilsgtänd 1 B, Ystad
G.G Bussjö backe 123, Ystad
A.E. Stortorget 14, Ystad
M.E. Stortorget 14, Ystad
K.F. I{lostetgatan 7 A, Ystad
L.S. Regementsgatan 27 B, Ystad
C.S. Bejersgatan 10, Ystad
B.G. Stenbocksgatan 9, Ystad
V.H. Regementsgatan 21 A, Ystad
L.S. Sankta Gertlr:dsgatan 3, Ystad

A.E. Jakobsbergs gatan 27,Ystad
Y.S. Hejdetidaregatan 21.,Ystad
A.R. Hejderidaregatan 2l,Ystad
R.A.M. Marsvinsholms all6136-17, Ystad
T.M Marsvinsholms a116136-17, Ystad
M.H. Ardennergatan 17 D, Ystad
R.A. Ardennergatan 17 D, Ystad

Torngatan2,2Jl 36,Ystad
J.S. Torngatan 2,271 36,Ystad
T.D. Jakobsbergsgatan 27,Ystad
Ä-S.N. Råggatan 13, Ystad
A.M. Råggatan 13, Ystad
P.S.

tads byggnads ar,'delningen

Johan Maniet
planchef

Eva Nygren
planarkitekt
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