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2.1 ANSATS  
 

RYDSGÅRDS IDENTITET 
 

En orts identitet utgörs av ett antal faktorer som 
skapar dess ”själ”. Dessa faktorer har stor bety-
delse för upplevelsen av orten och dess historis-
ka, visuella och rumsliga sammanhang. Vid ut-
veckling och utbyggnad av en ort är det viktigt att 
dessa värden inte går förlorade utan att de tas 
tillvara och förstärks. För Rydsgårds del är det 
framför allt tre olika värden eller faktorer som har 
betydelse för byns identitet.  
 
Bebyggelsestrukturen och  
arkitekturen 
 

Mycket av Rydsgårds identitet ligger i dess roll 
som stationssamhälle och dess framväxt kring 
stationen och utmed Storgatan. Det är i stor ut-
sträckning den ursprungliga, röda tegelarkitektu-
ren och den blandade bebyggelsen, med pampiga 
överklassbostäder som samsas med små skåne-
längor, som ger orten dess speciella karaktär. 
 
Småstadskänslan och samhörig-
heten 
 

Genom att Rydsgård i alla tider kunnat erbjuda 
boende, service och arbetsplatser har det utveck-
lats en småstadskänsla som märks tydligt än idag. 
Byn har sina naturliga mötesplatser och det före-
kommer en särskild samhörighet mellan de boen-
de.  
 
 

Det omgivande odlingslandskapet har en viktig 
identitetsskapande funktion genom att det tydlig-
gör Rydsgård som landsbygdssamhälle. Orten har 
vuxit fram i samklang med jordbruket och om-
givningen bidrar till att byn förankras i det typiskt 
skånska landskapet. Även om det idag i första 
hand handlar om visuella värden och utblickar i 
landskapet så ska betydelsen av detta inte under-
skattas. 
 
DET SAKNAS I RYDSGÅRD 
 

Förutom de brister som finns i de fysiska miljö-
erna och som tidigare redovisats i analysdelen 
förekommer det en del mer allmänna planerings-
problem i Rydsgård. Det är bland annat att det i 
dagsläget finns förhållandevis mycket att göra för 
barn och äldre men att det saknas aktiviteter och 
platser för tonåringar och unga vuxna. De senaste 
åren har byalaget fått till stånd boulebanan och 
skateparken men fortfarande saknas mötesplatser 
i form av t ex caféer eller lokaler för inomhusak-
tiviter. Framför allt behövs det ställen som är 
öppna under kvällstid.  
 
Byalagets nästa projekt är annars etablerandet av 
en minigolfbana i Rydsgård. De har dock inte 
hittat någon lämplig lokalisering eller driftsform 
ännu och det talar för att idén bättre skulle kunna 
tas tillvara vid en utbyggnad av orten.  
 

 
 
 

För övrigt behöver de offentliga miljöerna rustas 
upp och knytas samman på ett bättre sätt. Det har 
dessutom stor betydelse för upplevelsen av att det 
är tryggt och säkert i Rydsgård.  
 
Om orten byggs ut med fler bostäder kommer det 
att behövas fler skolplatser på låg- och mellan-
stadienivå. Behovet kan tillgodoses antingen 
genom utbyggnad av den befintliga skolan eller 
genom uppförandet av en helt ny byggnad. 
 
Ett problem som Rydsgård brottas med är ryktet 
om att vara en liten ”håla”. Visst är det ett litet 
samhälle som säkert uppfattas som alltför lugnt 
för dem som söker stadens utbud av service och 
aktiviteter. Samtidigt har byn kvaliteter som upp-
skattas av många som söker ett stillsamt och trev-
ligt boende. Förhoppningen är att en utbyggnad 
och modernisering av Rydsgårds centrala delar 
kan bidra till en ökad inflyttning och att stämpeln 
som ”håla” därmed försvinner. 
 

Det omgivande odlingslandskapet 
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EFTERFRÅGAN OCH FLYTT-
MÖNSTER 
 

Allmänt om efterfrågan och  
trender för bebyggelse- och  
verksamhetslokalisering 
 

I tillväxtregionerna dras företag både till de cen-
trala områdena och till perifera och mindre täta 
stads- och regiondelar. En mycket stor del av 
framtidsföretagen kommer att vara oberoende av 
närhet till råvaror, energikällor och marknaden. 
Däremot är de beroende av att de anställda och 
besökare har lätt att ta sig till företaget, något 
som talar för en lokalisering kring järnvägsknut-
punkter och stationer. Både företaget och de som 
arbetar där ställer oftare krav på att den omgivan-
de miljön är vacker, kulturhistoriskt värdefull 
eller spännande. Attraktiv miljö är alltså ett 
viktigt konkurrensmedel som kan skapas både i 
städernas centrala delar och i småorter runt 
omkring. 
 
Människors val av boplats följer ungefär sam-
ma mönster. Det är fortfarande populärt att bo i 
centrum av en storstad men samtidigt flyttar 
allt fler till villor i förorter och ut på landsbyg-
den. Att bebyggelsen blivit allt mer utspridd 
beror naturligtvis på tillgången till bil. Det 
medför som bekant miljöproblem och därför 
gäller det att se till att nya bostäder byggs där 
det går att ordna kollektivtrafik. En viktig pla-
neringsförutsättning är att det ska gå att bo i 
alla bostäder även om det blir ont om drivme-
del. Alltså bör nya hus placeras i befintliga 
byar och tätorter och orterna ska förbindas med 
kollektiva färdmedel. 1 

                                                 
1 Johansson och Orrskog, 2003 

 
Det kan verka troligt att det, ur transportsyn-
punkt, vore bäst om alla människor och företag 
koncentrerades i en centralort, men så är inte 
fallet. I stället har det visat sig att ett mönster av 
relativt självförsörjande tätorter spridet över en 
större region är den bästa fördelningen. 2 
 
I Skåne är den här strukturen, den koncentriska, 
redan relativt utvecklad. I regionen finns ett antal 
större städer (till exempel Malmö) som omges av 
halvstora orter, ofta stationssamhällen, (till ex-
empel Skurup). Kring dessa ligger sedan ett antal 
småorter, varav en del är knutna till de större 
tätorterna med järnväg (som Rydsgård). 
 

                                                 
2 Steen, 1999 

 
Det kan anses vara både ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt hållbart att fortsätta att främja denna 
regionala transport- och bebyggelsestruktur. Det 
gäller att betrakta de mindre samhällena både 
som egna livsmiljöer och i ett större sammanhang 
där de fungerar som stöd för de större städerna. 
Framför allt bör satsningar göras i de orter som 
redan har järnvägsförbindelser med omgivande 
samhällen. 
 
På så sätt skapas en så kallad decentraliserad 
koncentration av bebyggelse. Det innebär att 
bebyggelsen samlas i och kring knutpunkter där 
det finns tillgång till goda kollektiva transporter, 
telekommunikationer och service. En sådan 
struktur bedöms kunna minimera transporterna 
och därmed miljöpåverkan.3  
 
Det innebär att det är väldigt viktigt att beakta 
lokaliseringen av verksamheter och bostadsområ-
den ur ett regionalt perspektiv. Särskilt viktigt är 
detta för upprättandet och bedrivandet av spår-
bunden trafik. Huvuddelen av dem som idag åker 
tåg, går eller cyklar till stationen. Det innebär ett 
upptagningsområde på 1-2 km. Inom detta områ-
de bör alltså ortens viktigaste målpunkter ligga.  
Bilresandet påverkas i sin tur starkt av närheten 
till en pendeltågsstation. Om det är lätt att ta sig 
från A till B med spårbunden kollektivtrafik så 
väljer människor detta färdsätt framför bilen. 4

                                                 
3 SOU, 2003 
4 Ibid 

Malmö
Skurup 

Rydsgård 

Bild 9: Schematisk bild som visar ett koncentriskt 
system av orter.  
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I kommunen 
 

I kommunens fyra tätorter bor sammanlagt 9800 
personer. De utgör ca 70 % av kommunens totala 
befolkning. Det innebär att efterfrågan på bostä-
der i första hand är koncentrerad till områden i 
anslutning till tätorterna. Kommunen är positiv 
till bostadsutbyggnad i de befintliga orterna efter-
som det innebär att infrastrukturen tas tillvara 
samt att det är möjligt att upprätthålla och möj-
liggöra utökande av serviceutbudet. 
 
Boverket genomför årligen en omfattande enkät 
som sedan sammanställs till en rapport om lan-
dets bostadsmarknadssituation. Av rapporten för 
2004-2005 framgår det att Skurups kommun be-
traktas som bristort i bostadshänseende. Det in-
nebär att efterfrågan på bostäder överstiger utbu-
det, särskilt i Skurups tätort. 
 
De bostadsalternativ som framför allt förekom-
mer i Skurups kommun är småhus med ägande-
rätt samt i viss mån avstyckade lantbruksfastighe-
ter. Skurups kommun tillhör de kommuner i lan-
det som har den procentuellt högsta omsättningen 
på den befintliga småhusmarknaden. Det beror på 
att efterfrågan på både befintliga hus och tomt-
mark för småhusbebyggelse har ökat de senaste 
åren. Nettoinflyttningen är förhållandevis hög 
och allt fler barnfamiljer söker sig till kommunen.  
 
Samtidigt saknas andra boendealternativ och 
många människor har inget annat val än att bo 
kvar i villa eller möjligen flytta från kommunen. 
 

 
 

Det innebär dessutom att husen inte frigörs och 
bli tillgängliga för försäljning. Så för att kunna 
tillgodose efterfrågan och möjliggöra ett ökat 
invånarantal i kommunen bör fler lägenheter  
uppföras. I första hand är det hyresrätter som 
efterfrågas men byggande av bostadsrätter ska 
inte uteslutas, trots att marknaden för den bo-
stadstypen för närvarande är mer begränsad.  
 
På samma gång som efterfrågan stiger för befint-
liga hus och lägenheter i Skurups kommun så 
söker allt fler lediga tomter för uppförande av 
nyproducerade enfamiljshus. Framför allt är det 
lite större tomter på 1000-1200 m² som eftersöks 
eftersom många som bygger nytt gärna väljer 
enplansbostäder. På flera platser i kommunen är 
det möjligt att ha så stora tomter och hus, men i 
andra områden behöver nya bostäder i större ut-
sträckning anpassas till den befintliga bebyggel-
sen. Detta regleras då i detaljplanerna genom 
begränsning av tomtstorlek och exploateringstal. 
 
Ytterligare ett bostadsalternativ som efterfrågas i 
allt större utsträckning är hästgårdar. Fler söker 
tomter och lantbruksfastigheter som kan utnyttjas 
för hästhållning. Det är naturligtvis ett bra sätt att 
behålla landsbygden levande och kommunen har 
en positiv inställning till etablerandet av hästgår-
dar. Det är dock viktigt att hänsyn tas till omgi-
vande bebyggelse och landskap så att konflikter 
med andra intressen undviks. 
 

I Rydsgård 
 

I Rydsgård är det, precis som i övriga kommu-
nen, i första hand enbostadshus och obebyggda 
tomter som efterfrågas. Det nuvarande goda rän-
teläget gör att många vill bygga nytt och därför 
söker lite större tomter. Det har tidigare före-
kommit byggklara tomter i Rydsgård som redovi-
sats redan i ÖP92 men inte blivit sålda eftersom 
det inte funnits intressenter. Idag är alla dessa 
tomter (se markerat område på kartan) sålda till 
byggföretag som projekterar och säljer färdiga 
kataloghus. 
 
För några av dessa tomter har ansökan om bygg-
lov redan lämnats in och husen kommer att stå 
färdiga inom ett år. De fem tomterna i rad inom 
det markerade området är uppköpta av Marktjänst 
AB i Malmö och kommer att bebyggas efterhand 
som köpare anmäler intresse. Uppskattningsvis är 
husen uppförda inom de närmsta två åren. 

 
 

 

Nyligen sålda tomter 
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Det innebär att det inte längre finns några lediga 
tomter i Rydsgård och att möjligheterna till för-
tätning är begränsade. Samtidigt visar det på det 
nyväckta intresse som uppstått för att bo i orten 
och att det förekommer en förhållandevis stor 
efterfrågan på tomter och nybyggda bostäder.  
 
Även om det i första hand är enfamiljshus som 
efterfrågas så behövs även mindre bostäder vid 
en utbyggnad av Rydsgård. Detta för att möjlig-
göra omflyttning inom tätorten. Det kan handla 
om äldre som ännu inte är kvalificerade för äld-
reboendet Bruksgården men ändå vill sälja sin 
villa och flytta till något mindre. För att kunna 
tillgodose denna grupps behov är det viktigt att 
lägenheter till viss del tillgänglighetsanpassas. 
Detta för att de äldre ska kunna bo kvar under 
många år trots försämrade fysiska förutsättningar.  
 
Andra som också kan tänkas söka lägenhetsboen-
de i Rydsgård är unga par med eller utan barn. De 
kanske flyttar hemifrån eller från ”ungdomslyan” 
och söker ett bekvämt boende men är ännu inte 
redo för de åtagande som ett husköp innebär. 
Framför allt är det hyresrätter som kan bli aktuellt 
men bostadsrätter torde inte vara helt uteslutet. 
 
Många som söker sig till Rydsgård efterfrågar det 
lugna landsbygdsboendet och barnvänliga miljö-
er. Samtidigt är det många som pendlar till sina 
arbeten i Malmö eller Ystad och därmed vill bo 
förhållandevis nära stationen. 
 

 
Rydsgårds långsträckta bebyggelsestruktur med-
för att bostäder som placeras i ortens ytterkanter 
får uppemot 1 km till stationen. Utmaningen lig-
ger alltså i att finna balans mellan kraven på bo-
stadsstorlek, lugna, barnvänliga miljöer och cen-
tral lokalisering. 
 
Gällande företagsetableringar kan det finnas in-
tresse bland småföretag eller enskilda personer att 
upprätta verksamhet i Rydsgård. En förutsättning 
är då att det finns billiga och ändamålsenliga 
lokaler att tillgå. I dagsläget har två av de befint-
liga verksamheterna i ortens industriområde visat 
intresse för att flytta till Skurups tätort. Det kan 
naturligtvis betraktas som en nackdel genom att 
Rydsgård traditionellt haft industriverksamhet 
och arbetsplatser som hållit byn levande. Samti-
digt behöver det inte innebär att all verksamhet 
försvinner. Istället kan Rydsgård få ett verksam-
hetsutbud med lite annan inriktning och annan 
lokalisering än idag. Något som skulle förbättra 
miljön i de centrala delarna avsevärt. Samtidigt 
lämnar det en intressant öppning för hur det nu-
varande industriområdet kan utvecklas i framti-
den. 
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VAD SÄGER ÖVERSIKTS-
PLANEN? 
 

Den gällande översiktsplanen för Skurups kom-
mun är från 1992 och anger väldigt många och 
stora områden som lämpliga för utbyggnad. Det 
handlar om stora ytor för bostadsändamål, indu-
striexpandering, parker och naturområden. Av 
dessa är det endast ett litet förtätningsområde 
som förverkligats sedan 1992 och idag betraktas 
en sådan omfattande utbyggnad inte som realis-
tisk. För närvarande pågår revidering av ÖP92 
och i den nya översiktsplanen kommer följande 
områden att anges som lämpliga för utbyggnad. 
Det är områden som pekas ut i kommunens bo-
stadspolitiska program för 2003-2006 och som är 
anpassade till den efterfrågan på bostäder som 
råder idag. Nedan redovisas en karta med tillhö-
rande text som sammanfattar innehållet i det bo-
stadspolitiska programmet för Rydsgård. 
 
1) Området norr om järnvägen och stationen. Ett 
attraktivt läge som lämpar sig för något tätare 
småhusbebyggelse. Planförutsättningar och be-
hov av infrastruktur måste utredas. 
 
2) Området söder om järnvägen. Förhandlingar 
pågår med Svenska Lantmännen om fastighets-
förvärv för att möjliggöra småhusbebyggelse. 
Infrastruktur finns men detaljplanen måste ändras 
eftersom den i dagsläget endast medger byggna-
der och verksamheter för industriändamål. 
 
3) Området öster om Bruksgården. Möjligt för 
småhusbebyggelse. Planförutsättningar och be-
hov av infrastruktur måste utredas. 
 
 
 

 

 
4) Möllebacksområdet. Beslut finns att annonsera 
ut området för försäljning för bostadsändamål. 
Det handlar om omkring 25 tomter, vilket innebär 
att de är förhållandevis små. Det skulle dock vara 
möjligt att öka tomtstorleken till ca 800 m² och 
därmed stärka områdets attraktionskraft. I så fall 
skulle området kunna inrymma 15-20 småhus 
istället för 25. 

 

 
Område två och fyra är mest aktuella för utbygg-
nad. Områdena ett och tre är möjliga expansions-
områden på betydligt längre sikt. 
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JÄRNVÄGEN OCH TÅG-
TRAFIKEN 
 

Nulägesbeskrivning 
 

Sedan 1996 är järnvägen mellan Malmö och 
Ystad elektrifierad och vid genomförandet rusta-
des samtidigt banan upp och stationerna blev 
fjärrstyrda. Nya mötesstationer byggdes i Lem-
meströ och Rynge och dessutom återinvigdes 
hållplatserna i Oxie och Svarte. Efter elektrifie-
ringen har persontrafiken ökat kraftigt och 2003 
byggdes även ett mötesspår i Rydsgård för att 
möjliggöra tätare trafik. Samma år elektrifierades 
även sträckan Ystad-Simrishamn och fick namnet 
”Österlenbanan”. 
 
Idag har järnvägen stor betydelse för både gods- 
och passagerartrafik. Under ett normaldygn trafi-
kerar 50 persontåg och 2 godståg Skurups kom-
mun antingen i riktning mot Malmö eller Ystad. 
Ystadbanan är för övrigt klassad som riksintresse 
eftersom den utgör en viktig länk mellan järn-
vägsnäten i Sverige, Danmark och Polen. Då 
sträckan är så hårt belastad finns planer på att 
ytterligare utöka antalet mötesstationer och even-
tuellt direktansluta spåret till Öresundsbron. Även 
en ändring av sträckningen kan bli aktuell så att 
tågen kan trafikera Sturups flygplats. 

 

 
Pågatågstrafiken 
 

För längre regionala resor med kollektivtrafik är 
det möjligt att åka med direktförbindelse via 
järnvägen och Pågatågen från Rydsgård västerut 
till Svedala, Oxie och Malmö och österut till 
Svarte, Ystad och vidare till Tomelilla och Sim-
rishamn. 
 
Tågen mellan 
Malmö och 
Ystad trafikerar 
Skurups tätort 
och Rydsgård i 
båda rikt-
ningarna åt-
minstone en 
gång i timmen                                         Pågatåg                                  
från tidig morgon  
till sen kväll. Under morgon- och eftermiddags-
rusningen går tågen till och med varje halvtimme 
åt båda hållen. Till och från Simrishamn går en-
dast vartannat tåg eftersom passagerarunderlaget 
där inte är lika stort.  
 
Resandet med Skånetrafikens tåg har ökat med 
90 % de senaste fyra åren och fortsätter att öka. 
Naturligtvis beror en stor del av ökningen på 

Öresundsbron och direkttågen till Köpenhamn 
men även resandet med Pågatågen ökar årligen 
med 5-10 procent. Förra året (2004) gjordes 8,5 
miljoner resor med Pågatågen och Ystadbanan 
svarar för drygt 20 % av trafiken. 
 

 
 
I början av 1997 kunde SJ och Länstrafiken sätta 
upp Naturskyddsföreningens märke ”Bra Miljö-
val” på samtliga tåg som ingår i Pågatågssyste-
met. Det blev därmed det tredje spårbundna sy-
stemet i landet som klarade klarade miljömärk-
ningskriterierna. 
 
Det avgörande var tågens miljöprestanda, förbätt-
rat underhåll samt hög medelbeläggning. Vidare 
försörjs Ystadbanan enbart med el från förnybara 
energikällor. Dels sker detta med hjälp av ett par 
vindmöllor som placerats ut längs spåret och dels 
med el från biobaserad kraftvärme.  
 
För övrigt är tågen tillgängliga för funktionshind-
rade och det är lätt att köra in med rullstolar på de 
ramper som förekommer vid vissa av ingångarna. 
Där finns även kupéer som är allergianpassade 
och fria från bland annat pälsdjur, starka dofter 
och mobiltelefoner. 
 

Stationerna utmed Ystadbanan 
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Malmö C 
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Satsningar på spårbunden trafik i 
Skåne 
 

Eftersom utbyggnaden av nya järnvägslinjer och 
upprättande av spårbunden kollektivtrafik på 
andra platser i Skåne har betydelse för Ystadba-
nan och Rydsgårds utveckling presenteras här 
några av de trafikplaneringsstrategier som är 
aktuella i Skåneregionen. 
 
År 1993 presenterade Naturvårdsverket ”Ett mil-
jöanpassat samhälle” (Miljö 93). I rapporten före-
slogs ett antal åtgärdsprogram vars syften var att 
bidra till ett mer miljöanpassat samhälle. Ett om-
råde var trafik och arbetet med det kom att kallas 
för ett miljöanpassat transportsystem (MaTs). 
MaTs-projektet var ett samarbete mellan Natur-
vårdsverket, trafikverken, bil- och petroleumin-
dustrin, Boverket m.fl. mellan 1994-96. År 1998 
initierade Naturvårdsverket region-MaTs. I dag 
pågår det regionala arbetet med MaTs i Skåne län 
och åtgärder föreslås inom flera områden.  
 
För att underlätta en positiv och hållbar utveck-
ling av Skånes olika delar krävs ett pålitligt och 
miljöanpassat transportsystem. Snabba tåg- och 
bussförbindelser ska samverka med andra trafik-
slag. Befintliga och nya resandestråk utvecklas 
genom omfattande infrastruktur- och kollektivtra-
fiksatsningar. Detta gynnar den fortsatta regiona-
la utvecklingen och ger förutsättningar för att de 
långväga resorna kan ske med kollektivtrafik.  
 
Ett framtida regionalt tågtrafiksystem i Skåne kan 
utvecklas med hjälp av Citytunneln i Malmö, 
etablerande av persontrafik på befintliga banor 
som  Lommabanan (Malmö – Kävlinge) och 

 
 

 
Trelleborgsbanan (Malmö – Trelleborg, tidigast 
2011) samt nya tåglinjer som Simrishamnsbanan 
(Malmö – Staffanstorp, Sjöbo, Tomelilla – Sim-
rishamn, omkring 2015)   

 
 
Där järnväg inte är möjlig utvecklas effektiv 
busstrafik utmed olika stråk. Det miljöanpassade 
transportsystemet handlar också om att kunna ta 
sig till stråk och kollektivtrafiklägen på ett bra 
sätt. Det krävs ett ”hela resanperspektiv”, där alla 
transportslag kan samverka; gång, cykel, bil, 
bilpooler, taxi mm. Ombyten mellan olika trafik-
slag behöver underlättas. Pendlar och samåk-
ningsparkeringar samt cykel- och gångvägar är 
viktiga komponenter i det miljöanpassade trans-
portsystemet.   
 
En planering som tar utgångspunkt i att bostäder, 
arbetsplatser, service mm i ökad omfattning loka-
liseras till goda kollektivtrafiklägen och trafikno-
der skapar förutsättningar för att det miljöanpas-
sade transportsystemet ska kunna användas. I 
detta har utbyggnaden av stationssamhällen som 
Rydsgård en viktig roll. 
 

Järnvägssatsningar påverkan på 
Rydsgård 
 

Naturligtvis har etablerandet av nya sträckor med 
pendeltågstrafik i Skåne betydelse även för Ryds-
gårds framtida utveckling. Eftersom många 
människor idag väljer att bosätta sig en bit utan-
för Malmö har kommunikationsmöjligheterna till 
storstadens arbetsplatser och nöjesutbud ofta 
avgörande betydelse för valet av bostadsort. Des-
to fler småorter med goda, spårbundna kollektiv-
trafikförbindelser desto fler valmöjligheter har de 
potentiella hus- eller lägenhetsköparna. Det inne-
bär att det blir svårare för den enskilda orten att 
konkurrera gentemot de övriga och i stället för 
goda tågförbindelser blir det andra faktorer, till 
exempel rekreationsmöjligheter barnomsorg eller 
service- och aktivitetsutbud, som avgör vart 
människor väljer att flytta. 
 
När de pågående järnvägsprojekten förverkligas 
kan det antas att tätorter som Trelleborg, Lomma 
och Staffanstorp får betydande uppsving genom 
de förbättrade pendlingsmöjligheterna. Men även 
de mindre stationssamhällena utmed dessa 
sträckor så som Östra Grevie, Flädie och Dalby 
lär bli attraktiva för boende.  
 
Det projekt som kanske i störst utsträckning på-
verkar Rydsgård är byggandet av Simrishamns-
banan mellan Malmö och Simrishamn. Restiden 
från Simrishamn och Österlen till Malmö blir 
därmed kortare än en timme och därigenom 
tvingas Rydsgård konkurrera med närliggande 
orter som Veberöd, Tomelilla och Sjöbo.  
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Med snabbare och modernare tågtrafik finns ris-
ken att dessa orters attraktionskraft ökar väldigt 
mycket på bekostnad av Svedala, Skurup och 
Rydsgård. 
 
Orterna utmed Ystadbanan får dock viss kompen-
sation genom byggandet av Sturupspendeln. Ge-
nom förlängning av järnvägen och upprustning av 
banan blir det möjligt att åka direkt från Ryds-
gård till Sturups flygplats utan att restiden till 
Malmö påverkas nämnvärt. Det kan göra att 
Rydsgård återigen blir mer lockande för både 
bostads- och företagsetableringar. 
 

 
 
Dessa järnvägs- och tågtrafikinvesteringar är 
långsiktiga projekt som inte kommer att realiseras 
förrän Citytunneln i Malmö är färdigbyggd (en-
ligt planerna 2011). Därför är det angeläget att 
redan nu försäkra att Rydsgård får behålla Påga-
tågsstationen även när konkurrensen och strävan 
mot kortare restider ökar om 5-10 år.  
 
Det innebär att det kan vara en fördel att satsa på 
utbyggnad och profilering av Rydsgård redan nu. 
På så sätt placeras orten ”på kartan” och kan dra 
nytta av de fördelar som den spårbundna trafiken 
ger redan idag. 
 

 

Sturupspendelns mest troliga sträckning 
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2.2 REFERENSEXEMPEL 
 

Varje plats har sin speciella identitet och det är 
viktigt att vara medveten om att planeringsåtgär-
der som fallit ut väl på en plats inte kan kopieras 
rakt av till andra områden. Det är så många olika 
faktorer som spelar in när det handlar om att ut-
forma de yttre fysiska miljöerna att det inte finns 
några universallösningar som kan tillämpas över-
allt. Referensexempel kan ändå fylla en viktig 
funktion genom att de förmedlar lärdomar och 
ger inspiration. Varje beskrivning av de utvalda 
projekten i detta avsnitt avslutas därför med att de 
åtgärder och erfarenheter som kan vara intressan-
ta för Rydsgård plockas ut och sammanfattas 
under ”tillämpbara erfarenheter”. 
 
RANDERS5  
 

Förutsättningar 
 

Randers är en medelstor ort på nordöstra Jylland i 
Danmark. 1997 fick kommunen besked om att ett 
område i norra delen av staden, Tøjhushaven, fått 
resurser till ett betydande stadsförnyelseprojekt. 
 
Stadsförnyelseprojektet i Randers utgjorde en del 
i ett landsomfattande projekt som kallades ”kvar-
terslyft”. Det var planerings- och förnyelseåtgär-
der som genomfördes på olika platser i ett antal 
danska städer och tätorter mellan 1997 och 2002. 
 

                                                 
5 Hansen och Ærö, 1998 

 
Syftet med ”kvarterslyft” var att genomföra hel-
hetsorienterade stadsförnyelseprojekt och upp-
muntra till samarbete mellan kommunernas olika 
sektorer och de som bor och verkar i de aktuella 
områdena. De platser som valdes ut hade vissa 
uttalade problem, till exempel med trafik och 
miljö, de offentliga rummens utformning eller 
med integration. Samtidigt fanns det resurser i 
områdena som förnyelseprojekten kunde grundas 
på såsom ett aktivt föreningsliv eller goda sociala 
nätverk. Utifrån det inriktades projekten på att 
stärka områdena fysiskt, ekonomiskt och socialt.  
 
Området 
 

Tøjhushavenområdet i Randers är ca 20 ha stort 
och ligger i utkanten av Randers. Trots att det 
inte är en egen ort så påminner dess förutsätt-
ningar mycket om Rydsgårds. Där bor ungefär 
lika många invånare, ca 1100 i 700 bostäder. 
Området utgörs av bostäder och småskalig verk-
samhet och trots att antalet verksamheter gene-
rellt minskat finns förhållandevis många småföre-
tag kvar i området. Området upplevs som en 
”landsort i staden” med en speciell bostads- och 
verksamhetsstruktur, ett aktivt kulturliv och ett 
bra socialt klimat. Det förekommer en hel del 
lokala arrangemang och områdets skola är popu-
lär. Bebyggelsen i området varierar och på flera 
platser ligger enplansvillor bredvid 3-4-vånings-
hus. De äldsta husen i området är byggda runt 
1800 men huvuddelen av bebyggelsen är uppförd 
kring sekelskiftet 1800/1900. Dessutom finns där 
viss bebyggelse från 1960- och 70- talen, bland 
annat radhus. 

 
Norr om området ligger en gammal kyrkogård 
som inte längre används och ska göras om till 
park och i söder gränsar planområdet till Randers 
Havnskajen och dess stora lagerbyggnader. 

 

 
 

 
 
 

                           Bild 10: Tøjhushavenområdet i Randers 

Bild 11: Randers på håll
Bild 13: Lagerbyggnader

Bild 12: Parkmiljö

Bild 14: Gaturum 
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Så långt påminner området i Randers väldigt 
mycket om Rydsgård. Det som dock skiljer de 
båda åt är att Tøjhushavenområdet tidigare varit 
lite av Randers ”flumkvarter” och utgjort ett cent-
rum för bland annat konstnärer. Hyrorna i områ-
det har varit förhållandevis låga vilket medfört att 
socioekonomiskt svaga grupper, bland annat en 
stor del invandrare, har bosatt sig i området. Det 
hade inte heller gjorts några större renoveringar 
innan projektet startade och bebyggelsen var 
relativt nedsliten. 
 
Tanken med projektet var att värna om områdets 
speciella identitet och försöka bevara och förstär-
ka dess karaktär. Projektet innefattade, förutom 
traditionell stadsförnyelse med nybyggnation och 
renovering, aspekter på integration, etablering 
och bevarande av små verksamheter i äldre bo-
stadsmiljöer samt etablering av en kulturinstitu-
tion. Avsikten var framför allt att förbättra ute-
miljöerna och bebyggelsen samt att skapa bättre 
villkor för kulturella och sociala aktiviteter. Vik-
tigt var även att åtgärderna utgick från de boen-
des behov och att de inriktades på förbättringar 
för dem som redan bodde och verkade i området.  
 
Åtgärder 
 

Eftersom bebyggelsen och de offentliga miljöer-
na var slitna inriktades en stor del av åtgärderna 
på att ge området en tydligare struktur och reno-
vera byggnader. Vissa hus revs, antigen beroende 
på att de var slitna eller överflödiga eller av andra 
planeringsmässiga skäl. I hela projektet ansågs 
det vara viktigt att tydliggöra stadsrummen ge-
nom omsorgsfull placering av nya byggnader och 
vegetation. 

 
 

Dessutom gjordes satsningar på markmaterialen 
på de offentliga platserna.  
 
Här visas hur planen för ett delområde i Töjhus-
haven såg ut före och efter de föreslagna föränd-
ringarna. Tydliga rum och platser bildas i delom-
rådet samtidigt som utformningen mot gatan blir 
mer sammanhållen. Norr om området syns den 
kyrkogård som så småningom ska göras om till 
park. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 15: Före 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 16: Efter 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eftersom Tøjhushavenprojektet betonade gestalt-
ningen av de yttre fysiska miljöerna var en viktig 
del att få fram synliga förbättringar redan i ett 
tidigt skede. Ett exempel på detta är att utforma 
platser på ett attraktivt sätt även innan den plane-
rade funktionen kommer till stånd. I stället för att 
bara låta platsen förfalla under den tid den inte 
används för det avsedda syftet kan den utnyttjas 
på annat sätt  
 
Här visas hur en parkeringsplats kan utformas på 
ett medvetet sätt innan byggnaden kommer till. 
Den nyplanterade vegetationen är placerad så att 
den kan finnas kvar även i anslutning till den 
framtida byggnaden. 

 
 
 
 
 
Bild 17: Ytan som 
parkeringsplats 
 
 
 
 
Bild 18: Efter 
byggnadens tillkomst 
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En huvuduppgift i förnyelseprojektet var att ska-
pa ett regionalt kulturcentra i området. Tankarna 
hade funnits länge och utredningar och finansie-
ring var klara. Resultatet blev ”Underværket” 
som skapades i samarbete mellan kommunen, 
invandrarverket, hyresvärdar och den kulturella 
organisationen Kulturkällaren. Underværket eta-
blerades i ett nedlagt gammalt tryckeri som kom-
pletterades med moderna tillbyggnader.  Här 
visas planer för det delområde där Underværket 
är lokaliserat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I byggnaderna inryms olika aktiviteter och verk-
samheter med kulturell inriktning. Där finns 
bland annat en bazar med butiker och verkstäder 
för konsthantverk, billiga lokaler för uppstart av 
mindre verksamheter, en liten scen för diverse 
kulturella aktiviteter och arrangemang och loka-
ler för olika kurser, till exempel i danska för in-
vandrare. Underverket är tänkt att fungera som en 
social och kulturell mötesplats. Så här ser de nya 
byggnaderna ut. 
 

 
 
 

 

Övriga åtgärder som genomfördes i Tøjhushve-
nområdet var bland annat skapandet av en 
gemensamhetslokal, Huset, och anordningar för 
utomhusaktiviteter. Till exempel användes be-
greppet friarealer där det finns möjligheter till lek 
och bollspel. Dessutom etablerades en ideell kul-
tur- och konstförskola, där föräldrar och barn kan 
träffas och vistas i en kreativ miljö. 
 
Genom hela projektet anlitades en konstkonsulent 
arbetade med utsmyckning av de offentliga mil-
jöerna. Det gjordes satsningar på ekologiska och 
miljömässiga värden och ett önskemål var att 
skapa en ”grön guide” en plats som skulle  

fungera som en återbrukscentral där det skulle 
vara möjligt att lämna in och köpa begagnat, 
alltifrån byggnadsmaterial till möbler och leksa-
ker. Dessutom efterfrågandes områden där djur-
hållning skulle vara möjlig, till exempel av höns. 
 
För de unga i området 
inrättades ett ungdomshus 
med Internetcafé, 
möteslokaler och möjlighet 
till ungdomsrådgivning. 
Dessutom inreddes en större 
befintlig byggnad för 
klättring, inlines- och ska-
teboardåkning.    Bild 23: Lekplats 
 
Resultat6 
 

Framför allt har stadsförnyelseprojektet betytt 
väldigt mycket för områdets identitet och dess 
ansikte utåt. Det är inte längre lika många som 
önskar flytta därifrån och efterfrågan på boende i 
området har till och med ökat något. Bevarandet 
av äldre bebyggelse i kombination med nybygg-
nation har lett till att både människor med låg och 
hög inkomst har möjlighet att finna den typ av 
boende som passar dem i Tøjhushavenområdet. 
Stora satsningar gjordes på de yttre fysiska miljö-
erna och det har gett resultat eftersom de boende 
anger att de uppskattar de offentliga platserna 
betydligt mer nu. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Kielgast och Skifter, 2003 

Bild 19: Delområde före. 
(Det mörka är byggnader 
som rivs) 

Bild 20: Delområde efter. 

Bild 21: Axonometri över  
Underværkets byggnader. 

Bild 22 (vänster och 23 (ovan):  
Underværket 
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De uppskattar också att störningarna, bland annat 
från trafiken, har minskat i området. Efter om-
vandlingen har det etablerats en del nya restau-
ranger och nöjesställen i området och invånarna 
anser att dessa nya vistelse- och mötesplatser 
fyller en viktig funktion Dessutom har det till-
kommit en del nya arbetstillfällen men dessvärre 
har området inte lyckats behålla de småsakliga 
verksamheterna i den utsträckning som önskades. 
Den eftersträvansvärda sociala integrationen har 
inte heller blivit särskilt märkbar men generellt 
verkar det som om invånarnas förhållande till 
andra i området har förbättrats något genom 
stadsförnyelseprojektet. Sammanfattningsvis kan 
det sägas att Tøjhushavenområdet, som redan 
från början hade potential och stora kvaliteter, 
blev ännu mer attraktivt både för boende och 
verksamhetsidkare med hjälp av kvarterslyftsin-
satsen. De fysiska förändringar som genomfördes 
i och för de offentliga miljöerna och dess funk-
tioner ledde till att de boende uppskattar området 
betydligt mer och att fler söker sig dit. 
 
Tillämpbara erfarenheter 
 

Av de åtgärder genomförts i Tøjhushavenområdet 
och de slutsatser som dragits efter avslutandet av 
stadsförnyelseprojektet kan ett par saker vara 
extra intressanta för Rydsgård. Det är bland annat 
att  
 

• Konstatera att den yttre fysiska miljöns 
utformning har stor betydelse för hur vis-
telse- och mötesplatser används och be-
traktas. En tydlig bebyggelse- och vege-
tationsstruktur i samverkan med attrakti-
va offentliga rum är viktigt för byns iden-
titet och sociala liv. 

 

 
• Betydande satsningar på stadsdelar och 

mindre tätorter är viktiga för att sätta 
platsen ”på kartan”. Ibland kan det till 
och med vara viktigare att visa vilja och 
framtidstro än att nå de konkret uppsatta 
målen. 

 
• Bevarande av äldre bebyggelse i kombi-

nation av nybyggnation kan attrahera 
människor med olika ekonomiska förut-
sättningar 

 
• Det är möjligt att utforma platser så att de 

är attraktiva både före och efter tillkoms-
ten av planerade funktioner.  

 
• Främjandet av ”tematiska” byggnader 

och verksamheter, som till exempel kul-
turinstitutionen Underværket, Ungdoms-
huset samt aktivitetsbyggnaden för klätt-
ring, skateboard- och inlineåkning kan 
vara ett sätt att engagera olika grupper av 
människor och få dem att uppskatta sin 
hemort på ett nytt sätt 

 
• Att det är svårt att bibehålla småskaliga 

verksamheter när ett område rustas upp 
och lokalhyrorna stiger, trots att det var 
den ursprungliga avsikten. 
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TEGELBRUKET, SVEDALA 
 

Källa:www.tegelbruket.nu 
 

Förutsättningar 
 

Svedala är ett stationssamhälle som ligger utmed 
Ystadbanan ca två mil från Malmö. Orten har 
omkring 9500 invånare och trots att Svedala är 
större än Rydsgård har de båda liknande förut-
sättningar. Svedala ligger också i en expansiv 
kommun och har förhållandevis stor inflyttning 
av barnfamiljer. Samhället präglas av småskalig 
bebyggelse från 1800-talet med typiskt röd tegel 
arkitektur. En annan aspekt som är densamma för 
de båda orterna är att det i stor utsträckning satsas 
på byggande kring stationen.  Det som skiljer 
samhällena åt är att Svedala är större, har fler 
invånare och större serviceutbud. Där finns även 
en betydligt större efterfrågan på bostäder efter-
som orten ligger närmare Malmö. 
 

 
Området 

 
Tegelbruksområdet i Svedala är ett pågående 
projekt där orten får en omfattande utbyggnad 
söder om järnvägen. Målet med Tegelbruksområ-
det är att skapa en komplett stadsdel med ca 400 
bostäder och en del näringsliv, där de boende får 
bo nära naturen samtidigt som service och kom-
munikationer finns inom behändigt avstånd. Be-
byggelsen utformas enligt trädgårdsstadens ideal 
med blandad bebyggelse, mycket grönska och 
varierade rumsbildningar. Det satsas även på 
barnen genom etablerandet av förskolor och lek-
platser i området. Trots att det handlar om förhål-
landevis många bostäder är tanken att området 
ska präglas av småskalighet och att varje delom-
råde ska få sin egen speciella karaktär. Utbygg-
naden pågår idag för fullt och sker etappvis med 
början i norr närmast stationen.  
 
 
 
 

 
Åtgärder 
 

Utformning 
Bebyggelsen i öster och utmed järnvägen i norr är 
områdets ”ryggrad” med den högsta tätheten och 
byggnadshöjden. Där byggs flerbostadshus i 3-4 
plan och radhus i 1-2 plan och det skapas ett litet 
torg intill en damm. Tillfartsvägen till Tegel-
bruksområdet placeras i väster och utmed den 
planteras en allé för att ge vägen en stadsmässig 
karaktär. Utmed den primära trafikslingan, som 
har separerat gång- och cykelväg, utgörs bebyg-
gelsen av tätt placerade rad- och kedjehus. I om-
rådets västra och mittersta del blir bebyggelsen 
glesare och består av småhus i olika storlekar. 
Det satsas mycket på att skapa en trivsam utemil-
jö i området med grönska, vatten och konstnärlig 
utsmyckning. Tanken är att gator, torgbildningar 
och parker ska fungera som livliga mötesplatser.   
 
De fyra delområdena projekteras och uppförs av 
olika byggföretag. Område 1 uppförs av PEAB 
och Svedalahem och ska, när det är fullt utbyggt, 
utgöras av drygt 100 lägenheter. I dagsläget är 
två av de tre gårdarna färdigbyggda och alla lä-
genheter är uthyrda. För de övriga områdena som 
består av villor och parhus ansvarar Myresjöhus 
(2), Derome (3) och NCC (4). Försäljning av 
tomterna pågår och många är redan sålda.   
 
 

 Svedala

Malmö 

Svedala 
Rydsgård 
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Skyddsavstånd 
Eftersom Tegelbruksområdet byggs på jungfrulig 
mark och omges av kommunikationsleder med 
tillhörande risker krävs beaktande av skyddsav-
stånd på flera platser. Mot järnvägsspåren place-
ras en mur för att dels förhindra framkomlighet 
och dels för att minska bullernivåerna. Mot Trel-
leborgsvägen formas mjuka kullar och vallar för 
att skärma av vägbullret. I söder utgörs gränsen 
av vallar och grunda dagvattendammar.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Kvalitetsprogram 
Tegelbruksområdet omfattas av ett kvalitetspro-
gram som utgör en plattform för kvalitets- och 
miljöaspekterna. Programmet förklarar de olika 
kraven på arkitektur, byggnation, kommunika-
tion, tillgänglighet, grönstruktur och kretslopps-
anpassning. Husen dimensioneras för att möjlig-
göra låg energianvändning och utformas med 
särskilda utrymmen för källsortering. Allt dagvat-
ten inom området tas omhand och renas innan det 
släpps till Sege å. 

Bildkavalkad 
 

 
 
 
 
 
 
 
Radhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flerbostadshus 
 
 
 
 
 
 
 
 
Flerbostadshus 
 
 
 
 
 
 
 
Balkonger och 
uteplatser 

3. 

2. 

1. 

4 

Bild 25: 
1 och 2: Område med flerbostads-
hus och radhus. PEAB/Svedalahem 
3: Myresjöhus 
4: Derome 
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Tillämpbara erfarenheter 
 

Naturligtvis kan inte ett projekt i den här omfatt-
ningen kopieras rakt av till Rydsgård. Tegel-
bruksområdet kan dock fungera som en inspira-
tionskälla för nybyggnad i stationssamhällen på 
den skånska slätten. Det är en intressant sam-
hällsbyggnadsprincip där småskaligheten och 
utbyggnad i etapper bådar för att området redan 
från början blir levande. Det har visat sig att ef-
terfrågan är stor för den här typen av boende och  
att både lägenheter och småhus har hyrts ut eller 
sålts utan större problem. 
 
Kanske är det i första hand flerbostadshusen som 
kan inspirera utbyggnaden av Rydsgård i anslut-
ning till stationen. De utgör exempel på hur 
byggnader kan placeras och utformas för att 
skydda mot buller och andra olägenheter. Vid 
utbyggnad av småhusområden är det lättare att 
följa ortens befintliga bebyggelsestruktur. Dock 
kan de olika hustyperna och fasadmaterialen ge 
inspiration till arkitektur och utformning. 
 
Övriga åtgärder som kan tillämpas i Rydsgård är:  
 

• Möjligheten att bygga nära järnvägen och 
stationen genom att utforma bebyggelse 
och landskap så att buller och barriäref-
fekter minimeras. Exempel: inglasade 
loftgångar utmed spårområdet, bullerval-
lar längs vägarna, dagvattendammar för 
att förhindra framkomlighet och 

       ”genande”. 

 
• Kombinationen av bostadstyper och upp-

låtelseformer. Alltifrån små hyreslägen-
heter till större enfamiljshus i form av 
villor, rad- och parhus.  

 
• Exploateringen av obebyggd jordbruks-

mark och anpassningen till det befintliga 
stationssamhällets karaktär och äldre te-
gelarkitektur. 

 
• Småskaligheten och omsorgen om den 

yttre miljön med olika material och 
grönska. 

 
• Den etappvisa indelningen av området, 

där delområdena uppförs av olika bygg-
företag och kan byggas och fungera både 
var för sig och som en helhet. 

 
• Kvalitetsprogrammet för utbyggnaden. 

Det är positivt att tydliggöra de koncept 
och krav som ska ställas på området för 
att sedan låta varje byggherre utforma de 
olika delområdena och byggnaderna på 
egen hand. På så sätt skapas en samman-
hållen variation av bebyggelse i området. 
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