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Del 1 Bakgrund

Åkarp är en intressant plats för planering då 
dess läge mellan väg E22, E6 och Södra 
Stambanan är fördelaktigt samt att tätorten lig-
ger inom kollektivtrafi kavstånd mellan Malmö 
och Lund. Bostadsfrågan är ett aktuellt ämne 
för Burlövs kommun då en exploatering av ett 
av deras sista utbyggnadsområden i Åkarp 
planeras. 

Examensarbetets syfte har varit att ta fram ett 
förslag på ett nytt bostadsområde för Östra 
Dalslund i Åkarp. Examensarbetet är tänkt att 
fungera som ett idéexempel och underlag för 
debatt i den fortsatta planeringsprocessen. 
Enligt översiktsplan för Burlövs kommun från 
1998 fi nns det ett behov att bygga cirka 200 
lägenheter i Östra Dalslundsområdet. Utbyg-
gnaden är tänkt att ske under en period av 20 
år. I examensarbetet har fokus riktats på Östra 
Dalslund som en ny stadsdel och hur den kan 
bebyggas och utvecklas. 

Det planerade bostadsområdet skall vara 
ämnat för dem som söker distans till storst-
aden. Området är även tänkt för dem som 
söker en lugn miljö med småstadskänslan och 
tillgång till vacker natur. Att bygga bostäder i 
utkanterna av Malmö är i dagsläget aktuellt. 
Idag har exempelvis Hjärup, som ligger cirka 
en kilometer nordost om Åkarp, fått ett tills-
kott av nya bostäder i form av Jakriborg och 
även Staffanstorp har haft en ambition att 
expandera till ett samhälle med cirka 200 nya 
bostäder. Då bostadsbrist råder i innerstadens 
attraktiva delar fi nns det samtidigt ett behov av 
nya bostäder i de yttre delarna av Malmö. 
Att planera för en utbyggnad i en tätort som 
Åkarp är ett bra alternativ då det fi nns möj-
lighet att bo cirka 10 minuter ifrån staden med 
ett gott kollektivtrafi kunderlag. 
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Syfte
Syftet är att göra ett förslag till ett bostadsom-
råde genom att nyttja den kommunala marken 
i Östra Dalslund i Åkarp.

Avgränsning
I examensarbetet har fokus inriktats på att 
planera för ett bostadsområde på kommunal 
mark i Åkarp. Resterande del av området är 
privatägd och kommer således inte att behan-
dlas i detta arbete. Enligt översiktsplanen för 
Burlövs kommun fi nns det planer på att koppla 
samman Lundavägen mellan Malmö och Lund 
med Gränsvägen, belägen på Åkarps norra 
sida. Meningen är att den tänkta vägen skall 
koppla samman Åkarps båda sidor. Dessa 
idéer kommer helt att frångås i detta exam-
ensarbete då en sammankoppling av dessa 
vägar kan skapa allt för mycket tillförsel av 
trafi k på orten. En annan typ av lösning kom-
mer istället att presenteras i planförslaget. 

Tillvägagångssätt
I del 1 beskrivs uppgiften, bakomliggande idéer 
och avgränsningar samt arbetsgången. Därefter 
följer en genomgång av bakgrund och historik 
om Åkarp. I del 2  görs en områdesbeskrivning 
och en redogörelse för planförutsättningar. 
Del 3 består av en studie av landskapet där 
markanvändning redovisas. En norsk metod kal-
lad realistisk byanlyse har använts för att behan-
dla fl era olika moment gällande bebyggelsens 
struktur, principlösningar på gator och befi ntlig 
bebyggelse. Del 4 redovisar planförslaget för 
östra Dalslund i Åkarp vilket beskriver det nya 
bostadsområdet, Åkersvy. I detta avsnitt redo-
visas även tidsramar, etappindelning, bostäder 
och visioner.
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Faktadel

Burlövs kommun
Burlöv har namngivits efter den by som från 
början var socknens centralort. Kommunen är 
en av landets minsta med en yta på 19 km² 
och ett invånarantal på cirka 15 300 personer. 
Burlöv består av två tätorter. Arlöv med cirka 
9700 invånare och Åkarp med cirka 5 600 
invånare. Till kommunen hör även Burlövs 
kyrkby och Burlövs egna hem. (Burlövs kom-
mun.1998, s. 6)

Malmö

Köpenhamn

Åkarp
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Geografi skt läge
Åkarp är beläget mellan Malmö och Lund 
och har därmed tillgång till en stor arbetsre-
gion. Både dessa städer är inom ett bekvämt 
pendlingsavstånd, det vill säga en restid på 
högst 45 minuter mellan arbete och bostad. 
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Historik
Ursprungligen var Åkarp en bondby som 
under slutet av 1800-talet och början på 1900 
talet successivt expanderade. Vid sekelskiftet
1800-1900-talet söktes sig främst akademiker 
från Lund till en lantligare tillvaro och byggde 
stora villor, de så kallade patriciervillorna. 
Den södra sidan byggdes först och än idag 
kan man utläsa en tydlig skillnad mellan den 
norra och den södra sidan, vad det gäller 
bland annat utformning och typer av bebyg-
gelse. Östra Dalslund är beläget i nordös-
tra delen av Åkarp och är ett villasamhälle 

med en stor andel pendlande förvärvsarbetare. 
Karaktäristiskt för Åkarp är att orten delas av 
en järnväg vilket gör att helhetskänslan uteblir. 
Istället framträder en tydlig tudelning av orten. 
Anledningen till järnvägens placering var för att 
förbättra kommunikationen för ortens arbetskraft 
samt öka transportmöjligheterna till Malmö och 
Lund. (Burlövs kommun,1998 s. 6)
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Målpunkter och service
Åkarp har ett bra underlag för service vilken 
mest är belägen längs Alnarpsvägen. 
Här fi nns bland annat bank/post, pressbyrå, 
livsmedelsbutik (ICA) och äldreboende. Idrott-
saktiviteterna tennis och fotboll kan utövas på 
de idrottsplatser och fotbollsplaner nordväst 
om Östra Dalsund. På norra sidan av Åkarp 
fi nns storvaruhuset Rusta, en fritidsgård, en 
pågatågstation samt en bensinstation.
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Skolor och daghem
Åkarp har fem olika skolor med varierande 
årsklasser samt en förskola belägen intill Sta-
tionsvägen. På den norra sidan ligger Svan-
etorpskolan med en tillhörande fritidsgård. 
Dalslundsskolan, Södervångskolan, Dungens 
förskola och Hwilans folkhögskola är belägna 
på den södra sidan. En god närhet till skolor 
ger ett bra underlag vid planering för ett fram-
tida bostadsområde i Åkarp. 

Södra sidan 
• Dalslundsskolan är en låg och           
            mellanstadieskola belägen vid   
            Stationsvägen och med klasserna 
            1-5 och 4-9.
• Södervångskolan är en lågstadieskola      
            belägen vid Alnarpsvägen och har skolår   
            1-5.
•           Hwilans folkhögskola ligger vid Lundavägen.
• Dungens förskola ligger vid Alnarpsån.

Norra sidan 
• Svanetorpskolan är en lågstadieskola som 
            ligger på norra sidan vid Bågevägen
            och har skolår från klass 1-3.
• Svanetorps fritidsgård ligger i anslutning till 
            lågstadieskolan.
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