
Brf Portalen i Ystad
Björnstjemegatan 14 B
271 39 Ystad

YTTRANDE

2018-04-05

Ystad Kommun
Samhällsbyggnad,
Stadsbyggnad
271 80 Ystad

Synpunkter på upprättat fiirslag till stadsplan fiir Simrishamn 1. Borrby 1 och Borrbv 2
mmiYstadskommun.

Som skäl ftir att lämna synpunkter vill Brf Portalen i Ystad framföra;

Josephsons Torg;

Vår fastighet har varit bostäder sedan 20A3. Vi anser med vår erfarenhet av trafikmängd att
behov av flera avgiftsbelagda eller gratis parkeringsplatser på Josephsons Torg absolut ej
behövs ftir besökare till oss boende eller till Sandskogens rekreationsområde. Boende i de
båda fastigheterna beniimnda Östra och Västra Portalen har ju redan gästparkeringar längs
Södra Kasemvägen.

Däremot anviinds torget flitigt av de olika skolornas elever för lek och bollspel. Torget iir
även en bra skyddad gangväg till och från Sandskogen. Torget bör behålla sin gräsyta, må
vara aff. gräsytan bör skötas och underhållas bättre iin nu. Förslaget att belägga torget med
stenmjöl / grus iir dåligt, om det är tänkt att platsen skall utnyttjas av skolbarnen. Man skall
också ha i åtanke att Josephsons Torg iir i stort sätt den enda grönytan på regementsområdet.
Därftir är det ftirkastligt att anlägganya parkeringsplatser på Josephsons Torg. Det är
dessutom tänkt att häckar skall omgärda piatserna. Detta iir ingen bra idö, då det blir svarare
att upptäcka lekande skolbarn som plötsligt kan komma utspringande på gatan. Låt hela
Josephsons Torg ftrbli en grönyta till glädje for både unga och gamla. Vi önskar även att
avspärrningarna som finns på gatorna väster och öster om Josephsons Torg skall finnas kvar.
Det forhindrar en del buskömingar runt torget.

Ränndalarna i området bör behållas. Dessa minner om den tid då regementsområdet var
använt av hästar och motoriserad exercis. Ränndalarnapäregementsområdet är ft)r oss boende
väldigt viktiga attbevara. Tyvän har vi ftirstått att kommunen i dag inte alls prioriterar
underhållet av dessa. Vi anser detta är bekymmersamt ft)r en kommun som anser sig jobba ftir
bevarande av gamla kulturarv som Ystad tidigare har varit kiint for.

Borrby I och 2

Ny byggnation kommer med stor sannolikhet att pålas och därmed finns en stor risk ft)r
grundvattensänkning och att Östra Portalens träpålar torkar ut och därmed slutligen kollapsar.
Portalkasernerna har gemensam dräneringspump som nu håller grundvattennivån konstant på
en nivå som siikerställer att pålama håller. Enligt den geotekniska undersökningen som
upprättades 1998 fastslås att all byggnation som kräver någon form av pålning och källare bör
undvikas om inte särskild dränering av källare kan göras utan olägenhet.
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Skall dåboendeparkering anordnas i underjordiskt garage? Ett sådant ingrepp riskerar
påverkan på grundvattennivån och därmed risker ftir betydande skador på var fastighet.
Vi kräver att Ystad kommun garanterar att dlzlika inqrepp kan gÖras utan olägenhet ftir
befintliga fastieheter! Vi har i diskussioner vadt inne på att käva bankgaranti av kommunen
om grundvattnet kommer att påverka vår fastighet vid en eventuell b),ggnation av
Borrbyfastigheten. Vi hänvisar även till Länsstyrelsens yttrande av 2012-02-29 till kommunen
om grundvattenproblemen med mera på regementsområdet. (Bifogas).

Beträffande höjden på en byggnad på Borrby 1, anser Brf Portalen i Ystad (Östra Portalen) att
den inte skall vara högre än vår fastighet. Högre höjd ler en estetisk obalans i området, som
enligt oss har stor kulturhistorisk betydelse.

Simrishamn 1.

Den ftireslagna ändringen av byggnaden ligger nära vår fastighet. Ombyggnaden av
fastigheten är tack och lov omgiirdade av krav att behålla byggnaden väl, enliE utseendet
idag. Vi är dock bekymrade ftir hur fastighetens boendeparkering skall lösas. Med tanke pä att
många barn rör sig inom regementsområdet är det inte särskilt lyckat med större
parkeringsplatser på området och ett ökat antal bilar än i dag. Vi hoppas verkligen att bamen
far ha tillgång till den stora grönytan ft)r sina så viktiga aktiviteter. Det är ju flera skolor än
närliggande Villa MY i området, som anvtinder grönytan for aktiviteter.

Allmänt;

Bostadsägare i Östra Portalen känner sig lurade av Ystads kommun. Vid inflytningen 2003 i
Ostra Portalen forelåg fina broschyrer om hur varsamt kommunen skulle hantera
regementsområdet med bevarande av de gamla fina byggnaderna och de grönområden som
skulle göra det till ett fantastiskt boende här.

Det finns också en stor oro över hur vår miljö kommer att påverkas under byggtiden med
ökad trafik, damm och buller. Ystad kommun har ett ansvar inte bara for kommande ystadbor,
utan också ftir oss som redan flyttat hit och bor här.

Trafiksituationen på regementsområdet iir redan idag kaotisk. Det finns endast2 ttfarter frän
området och båda mynnar ut till Dragongatan lB65l. Vissa tider är det mycket svårt att ta sig
ut på Dragongatan. Gatan byggs for närvarande om av Trafikverket och Ystads kommun.
Båda parter iir helt övertygade om att ombyggnaden kommer att lösa problemen. Vi som bor
här ute är mycket skeptiska till detta. Vi grundar det på att kommunen får genom ftirtätningen
på regementsområdet flera bilar som skall ut på Dragongatan. Ystads hamn vill utöka
kapaciteten med att fler lastbilar skall välja att komma till Sverige via Ystad och Dragongatan.
Det blir självklart inte bättre for trafiksituationen.

För Bostadsrättsfloreningen Portalen i Ystad (Östra Portalen)

Ordftirande
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Program till detaljplan för Kristianstad 2 m fl inom det f d
Regementsområdet i Ystads tätort, Ystads kommun

Sammanfattning
Llinsstl,relsen avråder från fonsatt planläggning i enlighet med programmet, med
hiinvisning till områdets höga kulturmi§öviirden. Låinsstyrelsen menar att
exercisplatsen och Josefssons torg även forsättningsvis ska lämnas obebyggda.

Redogörelse för ärendet
§yftet med programmet iir att beskriva lorutsdttningar för en fiirtätning av den

eistra delen av Regementsområdet med centrumverftsamhet, kontor, §kola och

bastiider.

Regementet la<Ies ner 1998 o*h byggnaderna har diirefter anvåints 6r civil
verksamhet. Idag hyser byggnaderna inom programområdet bland annat en
filmstudio, verkstad, garage med mera. Scider om programområdet står de så

kallade portalkasemerna som idag fungerar som bostadslägenheter. I norra delen

av planområdet finns en större asfblfyta som bland annat anviinds som parkering"

Precis norr om planområdet ligger skridskdammen.

För området gäiler fvå olika detaljplaner. Den asfalterade ytan invid
skridskodammen i norr iir planlagd för småindustri, hattverk, lager, handel och
kontor med en maximal byggnadshöjd om 7 m. F§r rssten av området gäller
detaljplan fiir Regementsorurådet. Denna plan anger småindustri, hantverk och
lager fiir befintliga byggnader inom auuådet. Kvartersmark finns även fiir
parkering. All obebyggd kvartersmark i området har beståimmelse om att marken
inte ffir bebyggas. Josefssons torg i södra delen av planområdet utgör allmän
platsmarHT0RC.

Översik*splanen anger att området utgor blandad stadsbebyggelse och fiirestar
inga fbriindringar ay området"

Psre rill ddåliD&tr Ai( Ik$aissld 2 Bfl. i@§ f-d

Fostadra§i Besöksadrcs TelEfon Telelax Ptusgirol8akgirs E-post ffi
205 15 Matmö Kungsgaran 13 04&25 ZO 00 vx 04&25 20 25 6 88 11-§ skane@länssh/relaen.ee v.rww,lansstyrelsen.sö/skåne
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Genom progranunet ftireslås en omfattande nybyggnad på exercisplatsen,
Josefssons torg samt unymmet norr om Regementet" Bostäder.
centrumverksamheter, kontor och skoia näm:rs som möjliga användningar och
bebyggelsen fiireslas uppfiiras i 3-8 våningar. Ett gestaltningsprcrgram har tagits
fram med riktlinjer fiir hus ny bebyggelse ska placeras och utfonnas med hä:xyn
tiil områdets identitet och karaktär. Två altemativa huwdstrukturer presenteras.

Råd om 2 kap PBL
Förutsättningama för fo*satt planiäggning skiljer srg åt våisentligt mellan
programområdets olika delar. Liinsstyrelsen menar att de delar av
regementsområdet som inte ffir bebyggas eniigt giillande detaljplan även
fortsättningsvis ska iämnas obebyggda med hänvisning tiil riksinfesset fiir
kulturmi§övår'den. Detta utveeklas närrnare under särskilt avsnitt.

För fastigheten Lillö I i dea norra delen av prögramolnrådet är ffirutsättningama
annorlunda- Åven här finns konflikter meci andra intressen, men dessa är av annan
karaktär. Här lbljer därfor Länsstyrelsens synpurdcter om kommunen väser att gå
vidare med planiäggning fiir denna del"

Mark- och vattenområden ska enlig 2 kap I § plan- och bygglagen (1g87:10,
PBL) anviindas fiir det iindamål som områdena är mest iäimpade ftir med hiinspr
till beskaffenhet, läge och fiireliggande behov. Företriide ska ges en sådan
anvåindning som medör en &ån allmåin synpunt* god hushållning. Åv
programmet framgår inte hur föreslagen urarkanvåindning uppffller dessa regler.

Markens beskaffenhet
I programhandlingen refererar kornmunen till en geotekrusk undersökning frän
1998 ltir norra delen av Regementsområdet. Åv den framkom att grundvattnet
ligger mycket ytli$, på bara 0,5-2 m djup. Vidare ffirekommer måiktiga
sättningsgivande torvlager. Detla medfiir att all byggnation lmiver någon form av
grundfrrstärkning såsom pålning, fördjupad grundläggning eller utschaktning av
torvlager och uppfyllnad av friktionsmaterial Vidare kan inre källare byggas utan
särskild driinering eller vaffentiit konstmktion,

Grundläggningsfiirhållandena är således rnyclcet komplicerade,. Länsstyrelsen
bedömer att grundläggning lbr bostadshus i 7-B våningar blir avsevärt svårare än
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grundläggping for den indusrribebyggelse med en totaihöjd på max 7 m som är

tillåten i gällande pian. Förutom att medfora stora kostnader riskerar

grundläggningen av ny bebyggelse i programområdet att rnedfijra konsekvenser

för vattenforhållandena i mark även utanfiir programområdet, Några sådana

möjliga konsekvenser är nedbrytning av organiska jordar, vilket innebiir att

marknivån sjunker, samt påverkan på naturvärden vid skridskodammen. Bernende

på vilken lösning som vä§s kan det bli fråga om vattenverksamhet enligt i I kap

miljöbalken Länsstyrelsen fiirutsätter att dessa aspekter utreds innan planffirstag

utarbetas fc,r bebyggelse i områdeq så att det är möjligt att bedöma orn marken

alls är liimplig iör bebyggelse.

Läge och behov
Det framgar inte av handlingarna vilka motiven år ffir att fbriindra

markanviindningen i ornrådet. Med tanke på att ffireslagen fiiråindring av

markanvändning inte finner stod i översiktsplanen är det viktigt atttydliggöra

viika behov som ska tillgodases genom planläggningen och varför fö:eslagen

anviindning iir den låimpligaste på platsen. Lånss6T elsen menar att ftågor om

tillgång till service samt hälso- och riskfrågor behÖver belysas niirmare innan

planläggdng lor bostäder fortsätter.

Hänsyn tillnaturvärden
Av handlingama framgår att skridskodammen utgör reprodulctionslokal fiir
goddur. I det fortsatta artetet txir det klargöras vilka arter av groddjur der gäller

och hur föreslagen bebyggelse påverkar deras livsmiljöer. Liissstyrelsen bedömer

aft två möjliga konsekvenser iir att bebyggelsen skuggar dammen så att den blir
mindre atkakliv fiir grodduren samt att grundläggningen för bebyggelsen

påverkar vattenfilrhåi landena.

Riksintresse för kulturmiljövården
Reg€mentet är ett av uttryckff fiir riksintresset flor kulturmiljövård Ystads

stadskiima M:K 167). Regementet byggdes ut under tre huvudeäpper #ån 1&94

till 1916. Den del av regementsområdet som progränmel berör tillkom urder den

andra etappen och omfattade ridhus och stallar. Den stora öppna ytan mellan

husen användes som ridbana och exercisplats.
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Under 4O-talet övergick regementet till ett motonnfanterfuegemente och de
tidigare ridhusen och stallen byggdes om till verkstäder och fibnåd. 1982 revs en
av de tidigare stallbyggnaderna och ersatres av en nybyggd övnings- och vårdhall.

Regementsområdet fiirklarades 1995 som statligr byggnadsminne. När området
1998 övertogs av Vasallen AB ävergick aniäggrringen till att bli ensleilt
byggnadsminne. 2000 hävde uinssty,relsen byggnadsminnesforklaringen. skälen
ftir detta beslut var i korthet att fiirutsättningama fibr områdets bevarande
lbrändrades avseväfi när militiiren lämnade anläggningen. De skyddsfiireskrifter
som meddelats genom byggnadsminnesforklaringen gav inte Länsstp'elsen
tillräckligx stöd vid bedömning av vilka iindringar scm skulle kunna medges i
omddet. Däremot ansågs skyddsbestämmelserna i gällande detaliplan på ett bättre
sätt tillvarata områdets kulturhistoriska värden. Länsstyrelsen bedömde därfiir att
gätriande deialjplan gav ert nöjaktigt skydd cch an det inte längre var meningsfullt
att iribehålla anläggningen sam hyggnadsminne"

Ystads kommun foreslär genom programhandlingen omfattande bebyggelse pä
exercisplatsea och Josefssons torg. Lånsstyreise* menar afi dessa öppna ytar är
väsentliga lor regementsområdets lc-uiturhistoriska värden. Dessa ytor ftr enligt
gällande detaljplan inte bebyggas.

I programhandlingen refererar kommunen till byggnadsordning ffir regeme*tet
som ånger att "stora avskalade ]tor som exercisplatser, ridbanor och planer för
fordon ... gör rumsbildningen specieil och skapar karaktiir. Den rurnsbildande
strukhrren skall bevaras och fornyas med samma omsorg som bygpaderna...
Öppna platser, till exempel Josefssons rarg, bör fortsättningsvis hå]}as öppna.,,

När det gäller de kulturhistoriska värdena i bebyggelse* i området ger
prcrgramhandlingen en bra beskrivning. I en bilaga redovisas äyen ett
gestaltningsprograrn där kommunen presentsrar riktlinjer och förhållningssän ftir
tillkommande bebyggelse. Liinsstyrelsen fr.nner detta arbere ambitiöst och
genomarbetat, men det ger inget stöd for frågan om det alls är mcijligt att bebygga
de eippna ytomå utan att områdets kultumriljöväiden går frirlorade.

uinsstyrelsen menar aft de öppna ylor som inte fiir bebyggas enligt gällaade
detaljplan även fo*sättningsvis ska liimnas obebyggda. Om planläggning
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fortsätter enligt programmet bedömer Liinsstlrelsen att det finns skäl att ingripa
enligt 12 kap PBL.

Detta yttrande har beslutats av låinsarkitekt Elisabet Weber. I handläggningen har
även deltagit liinsanitkvarie Thomas Romberg och planhandtäggare Karin
Kallioniemi, fiiredragande"

uiltntltWatfifr1
Elisabet Weber ( fu,;-i<^ll^-

Karin Kallioniemi


