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Del 3 Analys

Den analysmetod som använts för att studera 
byggnader och bostadsstruktur samt transportmöj-
ligheter är Realistisk byanalyse framtagen av Karl-
Otto Ellefsen och Dag Tvilde, 1991. Den realistiska 
byanalyse och studien av planförutsättningar kom-
mer att ligga till grund för planförslaget. I avsnittet 
rörande bebyggelseordning behandlas fakta om 
hur orten vuxit fram och under vilken period bo-
stadsområdena tillkommit. En bebyggelstruktur har 
gjorts av Åkarps olika strukturer och slutligen har 
en analys av Åkarps gatustruktur och en invente-
ring av vägar gjorts.

I analysen ingår följande moment.
- Historisk utveckling av stadens form
- Stadens överordnade strukturella element
- Stadens bebyggelsestruktur
- Avgränsning av homogena områden

För att närmare beskriva Åkarps bebyggelse-
struktur, dess historiska utvecklingen och av-
gränsning av homogena områden har delar av 
metoden använts.

Realistisk byanalyse   
Realistiskt byanalyse är en norsk planeringsme-
tod framtagen av Dag Tvilde och Karl Otto El-
lefsen, 1991. Analysen används för att få en över-
blick av en ort och dess byggnaders placering 
beroende på ursprung ålder, material men även 
för att undersöka ortens egenskaper för planering 
av ett nytt bostadsområde. (1991, s. 5)

A
na

ly
s



24

Bebyggelseordning 
Syftet med analysen av bebyggelseordningen 
är att studera Åkarps uppbyggnad och beskri-
va hur orten växt fram sen 1800-talet. Utifrån 
analysen av bebyggelseordningen har det 
framkommit att det fi nns en skillnad på ortens 
norra och södra sida vad det gäller ålder och 
ursprung. 

Åkarp har ursprungligen växt fram på den 
södra sidan där de första bostäderna, patrici-
ervillorna byggdes, på kartan markeras detta 
med lila färg och kallas sekelskifte1800-1900-
tal. Byggandet av bostäderudden i Åkarp 
inleddes på 1950-talet då Lycköområdet 
byggs på den södra sidan, på kartan marke-
ras detta som ett mörkgrönt trekantigt område 
kallat 50-60-tal. Under 1960-talet fortsatte 
bostadsbyggandet av Åkarps södra sida med 
Kockumsområdet, samtidigt bebyggs Svane-
torp på den norra sidan vid Bågevägen. På 
kartan är dessa områden markerade i mörklila 
och kallas för 60-tal. Under 1970-talet grundas 
områdena Harakärr och Karstorp. På kartan 
har dessa områden markerats med rött och 
kallas 70-tal. Samtidigt bebyggs en stor del 
av det som idag kallas avstyckning. På kartan 
är dessa turkosa och kallas för avstyckning.                                                
Detta området omfattar hus som är byggda 

under 1960-1970-talet och har idag mer än ett 
hus på tomten. Anledningen var att det un-
der denna period inte fanns några bestämda 
regler som begränsade avstyckning av tomter. 
Till följd av detta kan man se hus från olika 
tidsåldrar på samma tomt. Under 1970-talet 
byggs även funkishus med platta tak vilka ses 
längs södra stambanan på den norra sidan. 
Sedermera har detta område blandats med 
bostadshus byggda på 1990-talet då reste-
rande mark beboddes. På kartan har detta 
område markerats med orange och kallats 
för 70-90-tal. På 1980-talet byggs bostads-
rättsföreningen Dalsund och ett antal mindre 
hus i norra Östragård. På kartan har dessa 
områden markerats med gul färg och kallas 
80-tal. Under 1990-talet bebyggs mindre om-
råden samt förtätningar görs på Åkarps båda 
sidor. Dessa områden har markerats med 
ljusblått och kallas för 90-tal. Under 2000-talet 
har enstaka nybyggnationer gjorts i form av 
förtätningar på den södra sidan. På kartan har 
dessa områden markerats randiga och har 
kallats för nybyggt.
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Analys av gatustruktur
Gatustrukturen skiljer sig mellan den norra 
och den södra sidan. Gatorna på den södra 
har organiska och mjuka former medan den 
norra sidans gator  har en mer strikt form. 
Husen på den norra sidan ligger i en nog-
grann radhusliknande ordning medan den 
södra sidans hus följer ett mjukt gatumönster. 
Förklaringen till detta är att den södra sidan 
domineras av friliggande villabebyggelse.

Gatustrukturens uppbyggnad skiljer sig också 
på de båda sidorna. Den södra sidan har en 
huvudgata, Lundavägen, där trafi kförsörjning 
sker till hushåll på båda sidor. På den norra 
sidan mellan Karstorp och Svanetorp ligger 
Bågevägen som försörjer dessa två sidor med 
trafi k. Bågevägen saknar dock en koppling till 
det nordöstra  Karstorpsområdet och för att ta 
sig dit kör trafi ken längs Gränsvägen.

Gränsvägen

Bågevägen

Norra sidans 
vägnät

Södra sidans 
vägnät

Lundavägen

Kommungräns
Vägar
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Principlösningar för gator

1. Linjär
-Byggnader I förhållande till gatan -
Denna princip kallas linjär då byggnader ligger 
jämnt fördelade på vägens båda sidor. Åkarps 
norra sida består nästan uteslutande av denna 
principlösning. Exempel fi nns på Bågevägen 
där husen är direkt anknutna på de båda 
sidorna.

2. Kam
– Byggnader i förhållande till huvudgatan med 
mindre gator som leder till denna -
Denna typ av principlösning fi nns på den norra 
sidan. I södra Karstorp ansluter Lugindevägen 
till småvägar som till exempel Rönnevägen, 
Oxievägen och Onsjövägen. Det fi nns även 
vägar med kam-princip på den södra sidan 
utan huvudgata. 

3. Gren
- Byggnader i förhållande till huvudgator och 
mindre korsande gator -
Av denna principtyp fi nns det bara ett exem-
pel på Lundavägen.Här fi nns  två mindre ga-
tor som bildar gren. Dessa gator är Lindvägen 
och Ostvägen.

21 3

1. Linjär

Bågevägen

2. KAM

Skyttevägen

Rönnebergsvägen

Oxievägen

önsjövägen

lugindevägen

3. Gren

Linvägen / ostvägen

Tbärvägen / alnarpsvägen
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1. Linjär

•BBågevägen

•22. KAM

•SSkyttevägen

•RRönnebergsvägen

•OOxievägen

• öönsjövägen

•llugindevägen

3. Gren

•LLinvägen / ostvägen

•TTbärvägen / alnarpsvägen

Vägar

Exempel på principlösningar av gatustrukturer i Åkarp A
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Analys av bebyggelsestruktur i Åkarp

Typologi
Åkarp representeras av fyra olika typer av be-
byggelse.

• Tät radhusbebyggelse, 1960-tal
• Tät småhusbebyggelse, 1970-tal
• Gles bebyggelse, fram till 1950-talet
• Flerfamiljsbebyggelse, 1980 tal

Tät radhusbebyggelse
Den täta radhusbebyggelsen är belägen närmst 
järnvägsspåren på norra sidan av Åkarp och 
utmärkande för den är dess låga karaktär och 
platta lutande tak. Husen är från 1960-talet och 
vanligt förekommande material är vitt trä med 
mörkbrunt plåttak. Exempel på denna typ av hus 
är belägna vid Syrénvägen i norra Åkarp.

Tät småhusbebyggelse
Husen är av från 1970-talet och har träfasader 
och mörka papptak eller sadeltak. Dessa hus är 
belägna på den norra sidan vid  Bågevägen samt 
på den södra sidan vid Dalslundsvägen. 

Gles bebyggelse
Den glesa bebyggelsen är den mesta domi-
nerande i Åkarp. Den representeras främst 
av Patriciervillor och andra villor eller hus från 
1970-talet men även av hus inom avstyckade 
tomter. Husen är oftast byggda i tegel eller 
puts. Färgerna varierar i ljusafärger såsom 
vitt, gult och orange. Exempel på denna typ 
av hus fi nns längs Alnarpsvägen och Byvä-
gen.

Flerfamiljsbebyggelse
Befi ntliga fl erfamiljshus i Åkarp är oftast ut-
förda i tegel eller puts. Husen är oftast byggda 
under 1980-talet och har sadeltak med te-
gelpannor. Exempel på fl erfamiljsbebyggelse 
fi nns vid infarten av  Dalslundsvägen och 
längs Alnarpsvägen.   
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Byvägen

Dalslundsvägen

Bågevägen

Syrenvägen

Dalslundsvägen Tät radhusbebyggelse

Tät småhusbebyggelse

Gles bebyggelse

Flerfamiljsbebyggelse
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Sammanfattning 
Strukturen av gatunätet i Åkarp är av en blan-
dad karaktär. Orten baseras på en principlös-
ning där trafi kförsörjning sker via dess huvud-
gata, Alnarpsvägen, vilken ansluter till mindre 
gator på sina båda sidor. Den södra sidan har 
ett mjukt gatumönster jämfört med den norra 
sidan, vilken har en rak och mer strikt utform-
ning. 

Resultat 
Planförslaget kommer att utformas efter den 
gren-princip likt orten är baserad på, nämligen 
en huvudgata med anslutande matargator till 
dess båda sidor. Småskalig bebyggelse kom-
mer att anpassas till ett gatumönster innehål-
lande en blandning av strikt och mjuk karaktär 
vilket representeras på de båda sidorna. 
Trafi kförsörjning till det nya området kommer 
att ske via Dalsundsvägen från den södra 
sidan samt vid Stationsvägen från den norra 
sidan. Matargator till de nya delområdena 
kommer att ha en körbar yta på 5,5 - 6 meter 
medan huvudgatans körbar yta kommer att 
vara 6 meter.  
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Befi ntlig bebyggelse
Östra Dalsunds befi ntliga bebyggelse repre-
senteras av byggnader utförda i olika material. 
Exempel på förekommande material är tegel, 
trä och puts. Tegelhusen har ofta ljusa toner 
av orange eller gult medan trähusen är gröna, 
bruna eller vita. En del av de nyare husen har 
blandat material av trä och tegel. Sadeltak är 
mest förekommande på de befi ntliga husen 
men det fi nns även hustak med svag lutning. 

Omkringliggande bebyggelse i 
Östradalslundsområdet
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Förslag till riktlinjer för ny bebyggelse
I planeringen av det nya området refl ekteras 
intryck av befi ntlig bebyggelse men för att 
ge det nya området en egen identitet kom-
mer bostäderna att byggas i modern stil med 
stora fönster och mörka sadeltak och låglu-
tande med plåttak. Det nya området kommer 
att innehålla en variation av sammanbyggda 
kedjehus, mindre friliggande enfamiljshus och 
större friliggande villor. Kedjehusen kommer 
att ha enhetliga tomtstorlekar medan de frilig-
gande enfamiljshusen och de friliggande vil-
lornas tomtstorlek varierar beroende på dess 
läge. Genom att blanda olika bebyggelsetyper 
med varierande tomtstorlek skapas en miljö 
med omväxlade karaktär. För att behålla or-
tens småskalighet kommer de ny bostäderna 
bestå av enplanshus och tvåplanshus.  

Slutsats
Åkarp har en blandad bebyggelse innehållan-
de allt ifrån byggnader från sekelskiftet 1800-
1900-tal, till dagens nybyggnationer. Orten 
representeras av en rad byggnadstyper i olika 
utföranden vilket gör det lämpligt att bygga ett 
nytt bostadsområde efter liknande principer 
och på så sätt skapa en naturlig utbyggnad av 
Åkarp. För att åstadkomma mångfald kommer 
tätare sammanbyggd kedjehusbebyggelse att 
varieras med mindre friliggande enfamiljshus 
och större friliggande villor med stora tomter.
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