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3.1 KONCEPT 
 

Konceptet bygger på de tidigare presenterade 
fysiska och teoretiska förutsättningar och 
handlar om att bryta av Rydsgårds långsträckta 
öst-västliga bebyggelsestruktur och i stället 
skapa ett antal rumsbildningar som hänger 
samman i ett tydligt nord-sydligt stråk. 
 
Därigenom blir stationen en central knutpunkt 
i Rydsgård och centrum förstärks med ny be-
byggelse runt omkring. Utbyggnaden kan ske 
relativt sammanhållet utan att de befintliga 
bostadsområdena påverkas i någon större ut-
sträckning. Samtidigt markeras entrén till 
Rydsgård från järnvägen och sambanden mel-
lan olika funktioner, både befintliga och plane-
rade, förstärks. 
 
Områdena gestaltas med hänsyn till de olika 
funktioner som de ska inrymma samtidigt som 
de knyts samman på ett konstruktivt sätt. Tan-
ken är att de olika rumsbildningarna ska funge-
ra som en fristående helhet, där de kan åtgär-
das/byggas ut individuellt, i vilken ordning 
som helst och vid valfri tidpunkt men att de 
vid färdigställandet ska kunna länkas ihop och 
fungera tillsammans. Rumsbildningarna ut-
formas med olika karaktär enligt principen 
”centrum, borum eller lustrum”. Detta för att 
tydliggöra varje plats funktion och skapa va-
riation i tätortsmiljön. 

0 200 m 

Konceptskiss  
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CENTRUM 
 

Tanken är att centrum ska knytas till stationen 
och få en mer stadsmässig utformning. I cent-
rumdelen behövs även funktionella åtgärder 
för att öka tillgängligheten, dämpa motortrafi-
kens hastighet samt stärka sambandet mellan 
butikerna och verksamheterna på de olika si-
dorna om vägen. 
 
BORUM  
 

Borummen ska innehålla olika typer av bostä-
der. De utformas med hänsyn till de boende 
vilket innebär att god arkitektur och attraktiva 
utemiljöer prioriteras högt. Samtidigt ska all-
mänhetens tillgänglighet via det nord-sydliga 
stråket främjas. Borummen ska kunna byggas 
ut etappvis och under lång tid. Förutsättningen 
för att borummet i söder ska kunna realiseras 
är att industriområdet fortsätter att minska och 
att verksamheterna på sikt försvinner. 
 
LUSTRUM  
 

Lustrum är platser för rekreation, förströelse 
och avkoppling. Helt enkelt områden för lust-
fyllda aktiviteter. De syftar till att ge variation 
i bebyggelsemiljön och fungera som besöksat-
traktiva målpunkter. Något som bådar för liv 
och rörelse längs det nya stråket.  

Centrum
Borum
Lustrum0 200 m 

Utvecklad konceptskiss  
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3.2 PLANFÖRSLAG 
 

BEFINTLIGA STRUKTURER 
 

För att främja en välintegrerad och samman-
hållen utbyggnad av Rydsgårds stationssam-
hälle är det betydelsefullt att ta till vara de 
strukturer som förekommer i den befintliga 
bebyggelsen. Det handlar om de riktningar och 
linjer som bebyggelsen bildar genom sin pla-
cering och som det bör byggas vidare på vid 
nyexploatering. Ett annat skäl till att ta fasta på 
redan etablerade strukturer är att förstärka 
ortens kontrast mot det omgivande odlings-
landskapet och tydliggöra ”entrén” till Ryds-
gård från järnvägen.  
 
För att stationen ska utgöra den centrala knut-
punkten ansluts nya vägar och stråk till sta-
tionsområdet. Därigenom kan boende och 
besökande på ett tryggt och lätt sätt ta sig till 
och från Pågatågen. Dessutom får stationen en 
fysiskt sammanhållande funktion genom att 
dess planskilda gång- och cykeltunnel kommer 
att utnyttjas i större utsträckning för passage 
mellan de norra och södra delarna av Ryds-
gård. 
 
Gällande industriområdet i södra delen av 
orten förutsätts att den pågående avvecklingen 
av fullföljs och att det därigenom blir möjligt 
med annan verksametsinriktning i det området.

0 200 m 

Strukturer och riktningar i den befintliga bebyggelsen  
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NYA FUNKTIONER  
 

Friliggande småhus med 
tomter om ca 1000 m2. 
(23 st) 

Flerbostadshus, 2- 3 vå-
ningar med ”hus i  park”- 
karaktär. (Ca 8 lgh / hus) 

Ny park/grönområde där 
Skivarpsån breddas och  
görs tillgänglig 

Nytt busstorg som sam-
manlänkas med det nya 
stråket och paviljongen. 

Friliggande småhus 
med tomter om ca 
700 m2. (6 st) 

Kedjehus med tomter  
om ca 600 m2. (7 st) 

Småskaliga flerbo-
stadshus, 2-3 vå-
ningar stadsmässigt 
placerade kring gård.

Nytt bilfritt samman-
länkande stråk med 
enhetlig och överord-
nande beläggning. 

Ny skola/förskola, 
eventuellt med idrotts 
och/eller kulturell in-
riktning. Skolgård m. 
tydlig rumsindelning. 

Litet aktivitetshus i 
anslutning till den 
befintliga skatepar-
ken och boulebanan.

Ny paviljong med 
kiosk- och caféverk-
samhet. Kan även 
användas för utställ-
ningar och mindre 
sammankomster. 

Nytt bibliotek  
(Alternativt annan 
verksamhet för all-
mänt ändamål) 

Ny idrottshall  
(Alternativt tyst verk-
samhet med bety-
dande parkerings-
krav, t ex livsme-
delsbutik) 

Småskalig verk-
samhet 

Friliggande småhus 
med tomter om ca 
1000 m2. (13 st) 

Professionell 18- 
håls minigolfbana 
med tillhörande lokal 

0 200 m 
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DELOMRÅDEN  
 

Norr 
 
 

Centrum 
Borum 
Lustrum 

• Enbostadshus, 23 st. 
• Flerbostashus med ”hus i park”-  

karaktär, ca 8 lgh/hus. 
• Garage och parkering i områdets  

ytterkanter. 
• Bostadsnära rekreationsområde med 

Skivarpsån som framträdande  
landskapselement. 0 50 m 

Befintligt höjdparti  
(bullerskydd och lek) 

P 

P 
Garage 

Garage 

Skivarpsån 

Stationen 

Planförslag delområde norr  
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Område norr omfattas enligt konceptet av ett 
Lustrum utmed Skivarpsån och ett större Bo-
rum i anslutning till stationen.  
 
Grönområde kring ån 
 

Tanken är att området kring ån kan utvecklas 
till bostadsnära rekreationsområde. Ån tydlig-
görs genom att den blir mer slingrande och 
tillgänglig genom gångstråk och stigar. Ett 
sådant grönområde skulle förutom att fylla en 
viktig rekreativ funktion för de boende framför 
allt i flerbostadshusen få betydelse som livs-
miljö och spridningskorridor för olika djurar-
ter. 
 
Bostäder 
 

När det gäller utformningen av Borummet 
handlar det om två platser för bostäder. Utmed 
den befintliga vägen nordost om grönområdet 
placeras enbostadshus med tomter om ca 1000 
m2. Därigenom tas den befintliga infrastruktu-
ren tillvara och boendekvaliteten blir hög ge-
nom angränsningen till parken och ån. 
 
I sydvästra delen av området förlängs den be-
fintliga vägen och husen placeras i en bågform 
som harmoniserar med bebyggelsen diagonalt 
på andra sidan ån och de tomter som redan 
idag håller på att bebyggas. (Se ”Befintliga 
strukturer”.) Ett annat skäl till den bågformiga 
placeringen av bebyggelsen är att det redan 
idag finns ett mindre höjdparti på den plats 
som lämnas obebyggd.  

 
Genom att ta till vara höjden skapas ett effek-
tivt bullerskydd mot tågtrafiken samtidigt som 
de boende får tillgång till sluttningstomter som 
ger möjlighet till utblickar över landskapet.  
 
När det gäller vägstrukturen nyttjas den befint-
liga vägen norr om stationen genom att den 
ansluts till den nya bostadsgatan och möjliggör 
in- och utfart till området från två håll. Detta 
samt att garage och parkering placeras i områ-
dets ytterkanter bådar för att mängden trafik i 
området minimeras och får en jämnare fördel-
ning. 
 
Bostadsbebyggelsen utgörs i första hand av 
enbostadshus med tomter om ca 1000 m2 (den 
fastighetsstorlek som efterfrågas mest idag). 
Dessutom finns det möjlighet att integrera 
småskaliga flerbostadshus i 2-3 våningar som 
får lite av ”hus i park”- karaktär. Dessa place-
ras med fördel i de mest kvalitativa lägena 
utmed odlingslandskapet och Skivarp-
sån/grönområdet.  
 
Gångväg 
 

Ny gångväg anläggs på höjdpartiets sluttning 
för att möjliggöra rörelse och lek i området. 
Den leder mellan odlingslandskapet i väster 
och grönområdet och kopplas till de befintliga 
kvarteren i nordöstra Rydsgård. Dessutom 
ansluts gångvägen till stationen och den befint-
liga planskilda gång- och cykeltunneln för att 
skapa ett bilfritt vägalternativ mellan ortens 
norra och södra delar.
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Centrum 
 

Centrum 
Borum 
Lustrum 

• Enbostadshus, 6 st. 
• Rad-/kedjehus, 7 st. 
• Flerbostadshus med stadsmässig 

             karaktär, 2-3 våningar, 
             (ca 25-30 lägenheter vid 3 vån). 

• Paviljong 
• Busstorg 
• Nya parkeringsmöjligheter 
• Stråket 

 

P 

Matnära 
Bageri 

Vårdcentral 
Rydsgårds 
  hus 

Busstorg 

Bullervall 

Befintlig  
Boulebana 

Befintlig 
Skatepark 

Befintligt  
   torg 

P 

P 

Stationen 

P 

Garage 

Paviljong 

P 

P 

Bef. 
grus- 
väg 

0 50 m 

Planförslag delområde centrum 
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Denna del utgörs av ett föreslaget Borum på 
södra sidan av järnvägen samt det område 
kring Storgatan markerats som Centrum och 
där butiker och verksamheter förekommer 
idag.  
 
Stråket 
 

Den mest betydande förändringen som föreslås 
i detta delområde är anordnandet av ett nytt 
stråk för att sammanlänka stationen och cent-
rum. Idag rör sig de flesta på väg till och från 
stationen längs den befintliga gatan som 
sträcker sig rakt söderut från stationen. Det gör 
att få passerar centrum och det nyanlagda tor-
get samtidigt som de utsätts för risker genom 
att de går längs bilvägen. Istället är tanken att 
genom enhetlig och överordnande markbe-
läggning skapa en trivsam och bilfri alterna-
tivväg som leder från stationsområdet förbi 
Rydsgårdshus och direkt till centrum.  
 
Busstorg 
 

Detta stråk utvidgas på norra sidan av Ryds-
gårdshus, mittemot stationen, och gestaltas 
som ett stadsmässigt busstorg. Redan idag 
stannar bussarna vid stationen och syftet med 
busstorget är att stärka och tydliggöra deras 
läge samt att placera väntkurer och informa-
tion i anslutning till detta.  
 

 
Paviljong 
 

Busstorget kan även kombineras med den pa-
viljong som föreslås i det exponerade läget på 
hörnet mittemot stationen. På så sätt blir det 
utemiljön för de verksamheter som eventuellt 
kan inrymmas i en sådan byggnad, till exempel 
småskalig kiosk- och caféverksamhet, utställ-
ningar, information och mindre sammankoms-
ter (t ex småbarnscafé som är en populär akti-
vitet i Rydsgård). Dessutom utgör paviljongen 
ett välkomnande blickfång för både förbipasse-
rande av avstigande från Pågatågen. 
 
Storgatan 
 

Vad gäller Storgatan får också den ny utform-
ning med korttidsparkering utmed gatan och 
samlad parkeringsplats i anslutning till vård-
centralen. P-platserna avgränsas med vegeta-
tion och därigenom blir det möjligt att anordna 
uteservering i anslutning till Rydsgårdshus i ett 
mer skyddat läge. Samma sorts träd som före-
kommer på torget planteras framför Ryds-
gårdshus för att markera att torget sträcker sig 
över gatan och fortsätter på andra sidan. 
 
Bostäder 
 

Den nya bostadsbebyggelsen placeras enligt 
principen ”tätare in mot centrum”. Ytterst mot 
odlingslandskapet förläggs enbostadshus med 
lite mindre tomter om ca 700 m2. Innanför 
föreslås tätare bostadsbebyggelse i form av 
rad- eller kedjehus med ytterligare något mind-
re tomter om ca 600 m2.  

 
Närmast in mot centrum placeras flerbostads-
hus som arrangeras mer stadsmässigt kring en 
gemensam gård. Förslagsvis skulle lägenheter-
na och rad-/kedjehusen redan från början till-
gänglighetsanpassas för att möjliggöra boende 
för personer med funktionsnedsättningar. Dels 
skulle en sådan tidig helhetsanpassning attra-
hera de här grupperna av människor och dels 
skulle det underlätta för bland annat hemtjänst. 
 
För att minimera bullret från järnvägen krävs 
anläggande av någon form av bullervall. Mot 
järnvägen placeras också flerbostadshusens 
garage i anslutning till de befintliga parker-
ingsplatserna. På så sätt hålls biltrafiken utan-
för kvarteret samtidigt som de fungerar som 
bullerskydd. 
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Söder  
 

Centrum 
Borum 
Lustrum 

• Aktiviteshus 
• Bibliotek 
• Idrottshall 
• Skola (förskola) 
• Minigolbana 
• Småskalig verksamhet 
• Enbostadshus, 14 st 

 
 

Befintlig 
skatepark 

Befintlig 
boulebana 

Aktivitets- 
hus 

Skola 

Biblio- 
          tek 

Idrottshall 

Minigolfbana 

P 

P 

P 

Skolgård 

Bollplan 

Verksam- 
heter 

Pizzeria 
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Planförslag delområde söder  
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Delområde söder omfattas av det Lustrum som 
består av det befintliga torget från 2002, skate-
parken och boulebanan och som får tillskott av 
andra aktiviteter i planförslaget. Dessutom 
ingår det ett Borum längst i söder som vetter ut 
mot det omgivande odlingslandskapet.  
 
Aktivitetshus 
 

I norra delen av området föreslås ett litet akti-
vetshus i anslutning till skateparken och bou-
lebanan. Tanken är att en sådan byggnad kan 
fungera som mötesplats för både ortens unga 
och de äldre som vistas vid boulebanan. Möj-
ligheten till samutnyttjande borde vara stor 
eftersom äldre boulespelare ofta träffas dagtid 
medan de yngre skateboardåkarna söker vistel-
seplatser under eftermiddagar och kvällar. 
 
Bibliotek 
 

Snett söder om aktivitetshuset placeras i för-
slaget ett bibliotek. Efterfrågan på ett nytt, 
större bibliotek finns och det är en sådan verk-
samhet som kan nyttjas av Rydsgårdsbor i alla 
åldrar. För att tydliggöra bibliotekets lokalise-
ring och dignitet utformas platsen framför som 
en halvcirkelformad torgyta. Samtidigt föreslås 
det få en glasad hörnfasad för att bli ett tydligt 
blickfång utmed stråket. 
 
Idrottshall 
 

Längs stråket föreslås också en ny idrottshall 
för olika typer av inomhusaktiviteter. Tanken 
är att en sådan inte enbart skulle inriktas på 
bollsporter som fotboll och innebandy (även  

 
om intresset för dessa sporter kanske är störst) 
utan att det även skulle finnas möjlighet till 
badminton, ”Friskis och svettis”- gympa och 
gymträning.  
 
Det finns flera anledningar till att bygga en 
idrottshall i Rydsgård. Bland annat för att 
uppmuntra till fysisk aktivitet bland invånarna 
och ge de unga möjlighet att utöva sporter 
istället för att driva omkring utan föräldrarnas 
uppsikt. Dessutom genererar en idrottshall liv 
och rörelse även under kvällstid vilket är bety-
delsefullt för ett sådant här område. En hall 
kan även användas för andra ändamål som 
olika typer av evenemang och större samman-
komster. (Skulle det inte vara möjligt att upp-
föra en idrottshall kan ett alternativt innehåll i 
en lokal av denna storlek vara någon form av 
livsmedelsbutik som kräver goda parkerings- 
och lastmöjligheter.) 
 
Skola 
 

På västra sidan av stråket är det lämpligt att 
placera en ny låg- och mellanstadieskola. Som 
tidigare nämnts har den befintliga skolan inte 
tillräcklig kapacitet för fler elever. Här skapas 
alltså möjligheter för utökad skol- och eventu-
ellt förskoleverksamhet i ett attraktivt och 
bilfritt läge centralt i orten. Skolgården blir 
rejält tilltagen och föreslås få en distinkt rums-
lig uppdelning som tydliggörs med vegetation 
och genomtänkt utformning för olika aktivite-
ter. Får en sådan här skola dessutom en tydlig 
profil, förslagsvis med inriktning på idrott eller 
kultur, med tanke på att bibliotek och idrotts 

 
hall skulle kunna integreras med skolverksam-
heten, kan den få ett betydligt större upptag-
ningsområde än bara Rydsgård. 
 
Minigolfbana 
 

Längst i söder i slutet av stråket förläggs den 
av Rydsgårdsborna efterfrågade minigolfba-
nan. Med det läget med utsikt över det skånska 
odlingslandskapet och med rätt utformning kan 
en sådan bana verkligen sätta stationssamhället 
Rydsgård på kartan och marknadsföra orten på 
regional och kanske till och med på nationell 
nivå. 
 
Småskalig verksamhet 
 

Längs stråket finns även utrymme för andra 
mer kommersiella småskaliga verksamheter. 
Dessa symboliseras av de mindre rektangulära 
byggnaderna. 
 
Bostäder 
 

Borummet som illustreras i söder i bredvid 
minigolfbanan omfattas av 13 nya tomter om 
ca 1000 m2. För att avgränsa boendemiljön 
mot idrottshallen och parkeringarna föreslås ett 
mindre grönområde på tomternas norra sida.. 
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NYA STRUKTURER 
 

Gångstråk och trafik  
 

Den övergripande tanken i planförslaget har 
varit att skapa ett nord-sydligt gångstråk ge-
nom Rydsgård. Detta stråk har i sedan knutits 
an till de angränsande områdena genom ett 
flertal sidovägar. Detta för att det ska vara 
enkelt och naturligt att ta sig till stråket och de 
aktiviteter och funktioner som finns där. An-
slutningsvägarna utgörs inte nödvändigtvis av 
inte av breda asfalterade cykelbanor utan sna-
rare smala gångvägar med grusbeläggning.  
Det är dock viktigt att de utformas med ordent-
lig belysning för att öka upplevelsen av trygg-
het och säkerhet. 
 
Vad gäller den motordrivna trafiken är tanken 
att hastigheten utmed huvudgatan (Storgatan) 
genom orten ska vara 50 km/h och sänkas till 
30 km/h i centrum. Gångstråkets överordnande 
beläggning i Rydsgårds centrala delar har na-
turligtvis en kraftigt hastighetsdämpande ef-
fekt men för att åstadkomma en generell has-
tighetssänkning genom orten kan ytterligare 
insatser krävas. Exempel på detta kan t ex vara 
upphöjning av korsningar och/eller avsmalning 
av vissa vägpartier. 
 
 
 
 
 

0 200m 

Nya stråket med anslutningsvägar samt markerade korsningar där hastighetsdämpande åtgärder kan behövas 
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Framtida expansion 
 

Trots att förhållandevis många nya bostäder 
föreslås i planförslaget är det svårt att 
förutse en framtida efterfrågan. Alltså 
redovisas här förslag på områden för 
ytterligare expansion på längre sikt. 
Grundtanken är att bibehålla den tydliga 
gränsen mot odlingslandskapet för att 
markera tätortens början och slut. En bo-
stadsutbyggnad i norr främjar dessutom 
ortens sammanhållna karaktär och de 
boende får betydligt närmre till stationen 
och centrum än om bebyggelse placeras i 
ortens ytterkanter. 
 
Det område som redovisas i ortens 
sydvästra hörn skulle kunna vara lämpligt 
för icke-störande verksamheter, t ex handel 
eller lager. Framför allt butiker skulle 
säkerligen uppskatta det exponerade läget 
utmed Storgatan och kunderna skulle enkelt 
kunna svänga inom på väg till eller från 
andra aktiviteter. Lokalisering i detta 
område skulle även vara möjlig för de 
verksamhetsidkare som inte vill lämna 
Rydsgård men inte kan inrymmas utmed det 
förslagna stråket i ortens centrala delar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Framtida expansionsområden för bostäder (rött) och verksamheter (blått) 

0 200m 0 200m 
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