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FÖRORD 
 

Föreliggande rapport är resultatet av det 20-poängs examensarbete som 
avslutar utbildningen vid programmet för Fysisk planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola. Utbildningen som ges i Karlskrona vid Sektionen för 
teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad omfattar 4,5 års heltids-
studier, totalt 180 poäng, och leder till en Teknologie Magister i Fysisk 
planering.  
 
Arbetet har inriktats på tätortsutveckling av Rydsgårds stationssamhälle i 
Skurups kommun och har bedrivits på kvartsfart från februari 2004 till  
december 2005. Fokus har legat på att ta ett helhetsgrepp kring orten och 
utifrån analyser av fysiska och teoretiska förutsättningar presentera ett 
koncept och planförslag för Rydsgårds framtida utveckling. 
 
Vägen från det inledande programarbetet fram till ett färdigt examens-
arbete har varit lång, stundvis tung men framför allt väldigt lärorik. Många 
har varit inblandande och delaktiga i processen men utan följande personer 
hade examensarbetet inte kunnat genomföras. Jag tackar därför särskilt 
min handledare Bengt Jacobsson för värdefull kunskap och intressanta och 
givande diskussioner under projektets gång. Även tack till Robert Werner, 
stadsarkitekt i Skurups kommun, som tillhandahållit information och  
material samt möjliggjort arbetstidsminskning under de sista hektiska  
månaderna. Utan den förmånen hade examensarbetet troligen aldrig  
färdigställts. 
 
Ett särskilt tack riktas till Henrik Petersson, mitt ankare i tillvaron, för all 
teknisk support, oändligt tålamod och värdefulla kommentarer.              
Avslutningsvis även tack till familjen Petersén och alla underbara vänner 
för stöd och uppmuntran under hela min studietid. 
 
Därmed sätter jag punkt för de roliga och lärorika utbildningsåren och ser 
med förväntan fram emot de redan påbörjade åren som yrkesverksam  
Fysisk Planerare. 
 
Jeanette Petersén 
Malmö, november 2005 
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INLEDNING 
 

Rydsgård är ett stationssamhälle som ligger i Skurups kommun ungefär 
mitt emellan Malmö och Ystad. Orten omges av ett böljande jordbruks-
landskap och ligger ca 8-9 km norr om den skånska sydkusten. Rydsgård, 
som har anor från slutet av 1800-talet, har idag ca 1250 invånare och be-
byggelsen utgörs framför allt av villor och radhus från olika tidsepoker. 
Det förekommer även en del industriverksamhet i de centrala delarna av 
orten. Serviceutbudet är begränsat i Rydsgård, men verksamheter som 
livsmedelsbutik, bank, värdshus och hälsovård finns i byn. Pågatågen tra-
fikerar Rydsgård regelbundet på sträckan Malmö-Ystad från tidig morgon 
till sen kväll, under rusningstid t o m varje halvtimme. 
 
Tidigare har intresset för att bosätta sig i Rydsgård varit ytterst begränsat, 
men allt eftersom efterfrågan på bostäder i Malmö- och Öresundsregionen 
ökat så har de omgivande kommunerna blivit attraktiva för boende. Ten-
densen är också att många, framför allt barnfamiljer, gärna flyttar ifrån 
storstadsområdena och bosätter sig i lägen som definieras som tätortsnära 
landsbygd. Skurups kommun och Rydsgård, som betraktas som tätortsnära 
landsbygd och har en betydligt bättre prisbild på hus än Malmö, har där-
med märkt av en ökad efterfrågan och inflyttning av framför allt barnfamil-
jer under senare år. 
 
Det har medfört att det hänt en del i Rydsgård på sistone; det finns inte 
längre några tomma hus och priserna har så smått börjat stiga, det har 
gjorts satsningar från kommunens sida på upprustning av det centrala ”tor-
get” och i samarbete med Banverket och Skånetrafiken har orten fått en 
helt ny stationsutformning. Nu är det därför dags att undersöka hur Ryds-
gård kan utvecklas vidare, bland annat med ny bostadsbebyggelse, ytterli-
gare åtgärder i de offentliga miljöerna och tillvaratagande av de natur- och 
kulturvärden som finns i och kring orten. Målet är att försöka främja en 
fortsättning på de positiva utvecklingstendenserna och förhoppningen är att 
en trivsam och välfungerande bymiljö på sikt attraherar den kategori män-
niskor som efterfrågar det tätortsnära landsbygdsboendet. Något som kan-
ske kan mynna ut i en ökad inflyttning till Rydsgård stationssamhälle.  

SYFTE 
 

Det övergripande syftet med examensarbetet är att beskriva och analysera 
Rydsgårds visuella, strukturella och funktionella förhållanden och utifrån 
det presentera förslag på hur orten kan utvecklas på ett välfungerande och 
estetiskt tilltalande sätt. 
 
I detta ingår som delsyften att, genom föreslagna åtgärder i byns yttre fy-
siska miljö, skapa beredskap för bostadsutbyggnad, öka möjligheterna till 
aktivitet och upplevelser i de offentliga miljöerna samt ta tillvara och ut-
veckla de natur- och kulturvärden som förekommer i och kring orten. 
 
STRUKTUR 
 

Dokumentet är indelat i fyra avsnitt; Bild, Tanke, Plan och Form.  
 
Det inledande Bildkapitlet syftar naturligtvis till att ge beskrivning av hur 
Rydsgårds stationssamhälle ser ut och fungerar idag. Här redovisas lokali-
sering, historisk utveckling och analyserna av den fysiska miljön. Kapitlet 
avslutas med en värdering av ortens tillgångar och brister. Därefter följer 
Tanke som är en mer teoretisk del med tankar kring ortens identitet, tågtra-
fikens möjligheter samt information om efterfrågan och flyttmönster. Här 
presenteras även två referensexempel som illustrerar vad som gjorts på 
andra platser med liknande förutsättningar. Det tredje kapitlet är Plan som 
inleds med ett koncept som baseras på de tidigare nämna fysiska och teore-
tiska förutsättningarna. Utifrån detta koncept redovisas sedan ett planför-
slag för Rydsgårds framtida utveckling. Planen innehåller förslag till funk-
tioner i området men även idéer kring den faktiska bebyggelseplaceringen. 
Det avslutande avsnittet, Form, innehåller referensbilder som illustrerar 
hur planområdet kan gestaltas på ett tilltalande och sammanhållet sätt.  
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