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Översiktsplanens utgångspunkter
Utifrån översiktsplan för Burlövs kommun vill 
man bevara och utveckla Åkarps karaktär av 
ett stationsnära samhälle med småhusbebyg-
gelse i parkmiljö. Utvecklingen av en robust 
och långsiktligt hållbar bebyggelsestruktur 
anpassad till landskapets förutsättningar ses 
som ett fördelaktigt drag från kommunens 
sida. Ett annat mål är att kunna erbjuda en 
god boendemiljö för invånarna i kommunen. 
Den bebyggelse som ska planeras i detta 
område bör enligt översiktsplanen vara av god 
arkitektonisk och attraktiv karaktär. (Burlövs 
kommun.1998, s. 13-14)

I planförslaget har följande utgångspunkter tagits i beaktning. 

• Behålla områdets befi ntlig grönska vilken 
            är en kvalitet.

• Nyttja det lokala vägnätet så att det kan 
            kopplas till det nya områdets vägnät.

• Utveckla befi ntliga gång och cykelbanor 
 så att de kan kopplas till det nya områdets 
            gång och cykelbanor.

• Göra ett bostadsområde bestående av   
            blandad bebyggelse med ett enhetligt ut
            tryck och skapa en naturlig utbyggnad 
            av Åkarps befi ntliga bebyggelsemönster.

           Planera för lekparker och tillföra grönska till     
           området. 
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Trafi kförsörjning
Trafi kförsörjning till det nya området Åkersvy 
kommer huvudsakligen att ske via Stationsvä-
gen, (markerad 1) och Dalslundsvägen (marke-
rad 2). Lundavägen kommer att sammankopp-
las med det nya vägnätet i det nya området 
genom en cykelbana. Dalslundsvägens cykel-
bana kommer i område A att kunna ansluta till 
det nya områdets huvudväg huvudväg. I områ-
de B kommer den nya huvudvägen att kopplas 
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samman med Stationsvägen i norr. Område 
A och B nås från Dalslundsvägen respektive 
Stationsvägen. Dessa två vägar kommer hu-
vudsakligen att fungera för trafi kförsörjningen 
till det nya bostadsområdets tred elområden. 
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Det nya vägnätet

Det nya vägnätet blir huvudsakligen uppbyggt 
kring en huvudgata med omgivande matarga-
tor enligt gren-principen. Den väg som anslu-
ter Dalslundsvägen sammanlänkas med Sta-
tionsvägen i norr. De tre olika områdena nås 
via lokalgator förgrenade från huvudgatan. 

Hastighetsbestämmelser och säkerhet
För att reducera hastigheterna på huvudgatan 
har en hastighetsnorm på 50 kilometer i tim-
men införts. Även fartgupp fi nns utplacerade 
före och efter överfarter för att skapa en större 
trafi ksäkerhet. På del av sträckan före och 
efter överfarten har hastigheten sänkts till 30 
kilometer i timmen. För att skapa en trygg och 
trafi ksäker tillvaro för trafi kanterna har dessa 

åtgärder gjorts ur ett barn och ungdomsper-
spektiv. Säkerheten ökas genom att huvudga-
tan delas upp i två körfält för fordonstrafi k och 
ett för en gång och cykeltrafi k. Dessa körfält 
avskiljs av ett grönt stråk av träd, utplacerat 
före och efter överfarter, för att skapa en stör-
re trafi ksäkerhet. Dessa åtgärder har gjorts ur 
ett barn och ungdomsperspektiv. 

LOKALGATOR 

HUVUDGATA 
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Övergångar i Åkersvy
Kopplingen av gröna stråk mellan område A och 
B har en övergång vid Åkersvyvägen. Denna 
övergång har ett tydligt markerat övergångställe 
med vita refl extrafi kstolpar för att förtydliga för 
trafi kanter att detta är en övergång. Passagen 
har även en upphöjd del i syfte att reducera fart 
för biltrafi k och minska olycksrisken. 

Hastighetsbestämmelsen 50 kilometer i timmen 
visas på en strategiskt placerad skylt för att 
fånga de passerandes uppmärksamhet. Även 
sträckan med hastighetsnormen 30 km i tim-
men är utmärkt med en skylt. 
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Planförlaget

Mål 
Målet med detta planförslag är att utnyttja den 
kommunala marken i Åkarp för att bygga ett bo-
stadsområde och planera för att bygga ut Åkarp 
genom ett traditionellt mönster av befi ntliga 
byggnader och vägar.

Ställningstaganden
Åkersvy byggs ut som en fortsättning av orten. I 
planförslaget används Åkarps traditionella väg- 
och byggnadsmönster sedan trettio år som en ut-
gångspunkt. Planförslaget visar en utbyggnad av 
ett bostadsområde som använt det traditionella 
gatu och bostadsmönster befi ntliga i dagens 
Åkarp. Förslaget baseras på en genomgående 
huvudgata med matargator på vardera sidan 
där trafi kförsörjning sker till de olika områdena. 
Planområdet är uppdelat i tre utbyggnadsetap-
per. Dessa delområden kommer sammanlagt 
att innehålla 240 hushåll. Planområdet kommer 
att bestå av olika hustyper som sammanbyggda 
kedjehus på enhtligt stora tomter samt större fri-
liggande villor, och mindre friliggande enfamiljs-
hus på tomter av varierande storlek. Tomtstor-
lekarna för de stora husen kommer att variera 
mellan 300-1000 m² medan kedjehusen kommer 
att fi nnas på tomter av likvärdig storlek (250 m²). 
Område A och B kommer att innehålla större 
friliggande villor vilket gör att dessa områden kan 
få ett varierat karaktärsuttryck av färg och bygg-
nadsstilar som skapar en stor variation. 

Område C innehåller mestadels samman-
byggda kedjehus men även större friliggande 
villor vilka skall följa ett liknande byggnads-
mönster liksom det som fi nns i de övriga om-
rådet med orangea fasader och mörka plåt-
tak. Det föreslagna planförslaget visar en idé 
på hur det nya bostadsområdet kan komma 
att se ut.

Idéer
Grundläggande idé för bostäderna i Åkersvy 
är att traditionella material skall möta modern 
arkitektur. Med hjälp av nya idéer i den arki-
tektoniska utformningen kan fl ertalets behov 
tillgodoses. Fasadmaterialet kommer att vara 
tegel och husen utformas i modern stil med 
antingnen sadeltak eller åglutande plåttak. 
Grundidé med Åkersvy är att tillföra en helt 
ny stadsdel med bostäder som passar för så 
väl nyinfl yttade till kommunen men även de 
som pendlar. Åkarp har en småskalig blandad 
bebyggelse vilket gör att bostäder av liknande 
karaktär fortsättningsvis kommer att  byggas.

Tidplan
Hela området kommer att byggas ut på 15 år 
och hela bostadsområdet beräknas vara klart 
år 2022. 
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Idag

Etapp l påbörjas
Hösten 2008

Samtidigt påbörjas
vägbyggnationer av  
Stationsvägen och 

Dalslundsvägen

Etapp I 
beräknas klar 

2013
Samma år 
Påbörjas 
Etapp II

Grävandet av  tunneln 
genom Åkarp 

påbörjas 2009 och 
avslutas2013

Hela Burlövs kommun bygga 1000 lägenheter på år 0- 20 år

Enligt Burlövs kommuns översiktsplan beräknas:

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

På en period av 16 år skall ca 227 lägenheter byggas i Åkarp
Detta kommer att  ge ett medeltal på 15 nya  lägenheter per år.

Etapp II
Beräknas klar

2018
Etapp III

Beräknas vara klar 
2023

Tunnel

Etapp III

Etapp II

Etapp I

240
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Beskrivning av Åkersvy

Hela området bygger på en huvudväg ,Åker-
svyvägen, som är sammankopplad med 
Dalslundsvägen i söder och Stationsvägen i 
norr. Dessa två vägar är anslutningsvägar till 
Åkersvy. För att möjliggöra trafi ktillförseln till 
Åkersvys norra del har en bro har byggts över 
Alnarpsån. Åkersvy bygger på en huvudväg, 
Åkersvyvägen, med anslutande matargator 
som försörjer de tre områdena med trafi k. 
Åkersvyvägen har ett tvåfi ligt körfält och en 
enkelsidig gång och cykelbana med tillfredstäl-
lande belysning.  
 
Det nya bostadsområdet har getts namnet 
Åkersvy för sitt fördelaktiga läge och goda ut-
sikt. Åkersvy är ett bostadsområde som består 
av tre områden: område A, område B och om-
råde C. Sammanlagt innehåller Åkersvy 240 
bostäder bestående av tre olika hustyper: hus-
typ 1: Större friliggande enplansvilla, hustyp 
2: mindre friliggande enfamiljshus och hustyp 
3: sammanbyggt kedjehus. Dessa hustyper 
har samtliga garage och fi nns på olika ställen 

i de tre områdena A,B och C, se s. 41 för beskriv-
ning. I varje område sker parkering på tomten i 
och framför garage. För besökande till området 
fi nns 58 extra parkeringsplatser.  Markmaterial på 
områdets parkeringsplatser består av gräsarmé-
ring vilket ökar vattengenomsläppligheten. Åker-
svys delområden kopplas samman av grönstråk. 
Område A och B sammankopplas av ett grönst-
råk som sträcker sig från område A och genom 
område B. Mellan område B och område C fi nns 
en lekplats och en park. De tre bostadsområdena 
A, B och C sammankopplas av gröna stråk med 
vandringsstigar. 
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Fakta om hustyp 1

Bebyggelsetyp: Större friliggande villa med garage
Husstorlek: 150 m²
Fasad: rött tegel
Taktyp: Sadeltak 45° med svart plåtpanna
Våningsantal: 1 
Garage: 22m² 

Belägenhet i Åkersvy: Område A, B och C

Fakta om hustyp 3

Bebyggelsetyp: Sammanbyggt kedjehus med garage
Husstorlek: 108 m²
Fasad: orange tegel
Taktyp: Låglutande tak med svart plåtpanna 
Våningsantal: 2
Garage: 22m²

Belägenhet i Åkersvy: Område C

Hustyper i Åkersvy

Fakta om hustyp 2

Bebyggelsetyp: Mindre friliggande enfamiljshus med garage
Husstorlek: 108 m²
Fasad: gult tegel
Taktyp: Sadeltak 45° med svart plåtpanna
Våningsantal: 2
Garage: 22m² 

Belägenhet i Åkersvy: Område A och B

Skala 1:1000

Skala 1:1000

Skala 1:1000 Fö
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Område A

Område A ligger norr om Dalslundsvägen och 
innehåller sammanlagt 51 bostäder varav 13 är 
av hustyp 1 och 39 är av hustyp 2, se beskriv-
ning av hustyper på s. 41. Område A har exploa-
teringstal 0.3. 

Område A bygger på ett vägnät med två bågfor-
made lokalgator som ansluter till Åkersvyvägen. 
Detta gör att området har fem infarter. De yttre 
delarna som består mestadels stora tomter 
(750-1000 m²) med hustyp 1 medan de inre 

delarna till övervägande del innehåller hus-
typ 2 med en tomtstorlek på 480 m². Område 
A ligger i det utsparade gröna buskiga par-
tiet öster om det befi ntliga bostadsområdet. 
Anledningen till detta är för att skärma av det 
nya området men även för att skapa distans 
till det befi ntliga området.  

Parkeringsmöjligheterna i område A är goda 
då samtliga bostäder har separata garage 
placerade fem meter in på tomten. Detta för 
att möjliggöra två parkeringsplatser i garage 
och på tomten, se Bilaga 4 s. 58.
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Område B

Område B ligger öster om område A och inne-
håller sammanlagt 73 bostadshus varav 31 är 
hustyp 1 och 42  hustyp 2, se beskrivning av 
hustyper på s. 41. Exploateringstalet för om-
råde B är 0.2. 

Område B bygger på en bågformad huvud-
gata med inåtgående bågformade lokalgator. 
Område B har i likhet med område A en inre 
och en yttre del där den yttre delen baseras 
på stora tomter med hustyp 1 medan den inre 
mestadels innehåller hustyp 2. Undantag fi nns 
på stora tomter i den inre delen som också 
innehåller hustyp 1. 

Hus i område har friliggande placering vilket 
skapar en stor variation i gatubilden. Garage är 

placerat fem meter in för att skapa möjlighet till 
parkering både i garaget och på tomten. 
I område B fi nns även två gemensamma parke-
ringsplatser för besökande med plats för sam-
manlagt 18 bilar. 

Rekreationsmöjligheterna i område B är goda 
då det innehåller promenadstigar kopplade till 
östlig, västlig och sydlig riktning. Dessa stigar 
är utrustade med tillfredställande gatubelys-
ning. Genom område B går ett grönstråk med 
en promenadstig som fortsätter från område A. 

Runt hela de yttre delarna av område B går en 
promenadstig med koppling till område C.
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Område C 

Vid Stationsvägen på Åkersvys norra sida 
fi nns område C som sammanlagt innehåller 
116 bostäder. 103 är av hustyp 3 och 13 är av 
hustyp 1, se beskrivning av hustyper på s. 41. 
Exploateringstal för område C är 0.2

Område C bygger på ett rakt gatumönster 
bestående av fyra gator. Liksom område A 
och område B har detta bostadsområde en 
inre och en yttre del. Den yttre delen innehål-
ler stora tomter med hustyp 1 medan den inre 
delen innehåller mindre tomter med hustyp 3. 

Husen i område C är placerade tre meter in 
från vägen medan garaget ligger fem meter in 
på tomten. Detta för att möjliggöra parkering 

i garage och på tomt. Område C innehåller 
även två parkeringar med plats för samman-
lagt 18 bilar. 

Söder om område C fi nns en lekplats med 
diverse lekattiraljer. I lekplatsen fi nns även 
bord och stolar och intill fi nns en lummig park 
med bord och stolar ämnad för rekreation el-
ler picknick. 

Området innehåller promenadstigar som 
kopplas samman med lekparken och den pro-
menadstig som går runt Åkersvys östra sida. 
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Gröna stråk, gångvägar och kopplingar 

Område A, B och C knyts ihop av ett sam-
manhängande grönstråk och ett gångstråk. 
I mitten av stråket fi nns en gångstig som gör 
det möjlig att ta sig mellan område A och B 
genom att passera en markerad och upphöjd 
övergång. Detta stråk möjliggör ökad tillgång 
till det skånska landskapet. Längs Alnarpsån 
slingrar sig en vandringstig som fortsätter 
längs med länsgränsen i öst och västlig rikt-
ning. Område B är utformat för att skapa en 

stor tillgänglighet till den natur och utsikt som 
fi nns runt Åkersvy. Det gröna stråket som lig-
ger mellan de båda bostadsenklaverna har en 
vandringsstig kantad av tillfredställande belys-
ning. Område B kan även passeras från den 
södra till den norra sidan och på så sätt kan 
den vandringstig som omsluter områdets tre 
etapper nås. Längs huvudgatan fi nns en rad 
av träd som kantar Åkersvyvägen och skiljer 
körbana från gång och cykelbana. 
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Parkering 

För de boende sker parkering på den egna 
tomten men för besökande fi nns det extra 
parkeringsplatser. Dessa platser är gjorda i 
armerat gräs för att ge ett estetiskt utryck men 
även då detta ökar infi ltrationen på platserna. 
Områdena A, B och C har sammanlagt 54 
gästparkeringsplatser med 18 stycken i var-
dera område
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Bostäder

Material och färgval
I Åkersvy har tegel och plåt valts som huvudma-
terial för fasad respektive tak. Valet av material 
är gjort eftersom omgivande bebyggelse har en 
liknande färgskala. De fasadfärger som används i 
Åkersvy går från gult till rött. 

Husen har sadeltak och låglutande tak, båda 
med svart plåtpanna. Detta takmaterial är bra 
för avrinning av regnvatten och passar även 
rent utseendemässigt bra ihop med omgivan-
de bebyggelse då dessa hus mestadels har 
sadeltak i mörka färger.  
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Bebyggelsekaraktär
I Johan Rådbergs och Anders Fribergs bok 
Svenska Stadstyper beskrivs en tätt-lågt tätort 
som en ort som innehåller tätt placerade små-
hus. Det kan även vara parhus, kedjehus eller 
fl erbostadshus. (Rådberg Johan & Friberg, 
Johan (1996) s. 113.) Detta är en beskrivning 
som passar in på Åkarp som har en småska-
lig bebyggelse som innefattandes av parhus, 
radhus och friliggande villor samt att Östra 
Dalslund omges av hus i varierande storlek. 
Av denna anledning känns det rätt att bygga 
vidare på ett liknande tema i det nya bostads-
området. Åkersy är ett tätt-lågt bostadsområde 
med hus av varierande storlek samt friliggan-
de villor med större tomter. 

I Område A förekommer det låga enplanshus 
som är relativt tätt placerade medan det i områ-
de C fi nns sammanbyggda kedjehus med gara-
ge mellan huskropparna. Område B har ett mer 
organiskt bebyggelsemönster och kräver en mer 
friliggande bebyggelse. I Åkersvy försöker man 
skapa en blandning av tätt-lågt kombinerat med 
friliggande villabebyggelse. Tanken med stora 
tomter är att möjliggöra för framtida utbyggnad.
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Åkersvyvägen
Huvudvägen genom Åkersvy kopplar samman 
Dalslundsvägen i söder med Stationsvägen i 
norr. Denna väg har getts namnet Åkervyvä-
gen. Vägen är cirka 100 meter lång och har 
ett 1,2 meter brett grönt parti med planterade 
pilträd, en 6 meter bred körbar yta samt en 3 
meter bred gång och cykelbana. Hastighets-
bestämmelser på Åkersvyvägen är 50 kilome-
ter  i timmen med undantag för sträckor med 
30 kilometer i timmen som gäller på del av 
sträckan före och efter överfarter.

ÅKERSVYVÄGEN 
DALSLUNDSVÄGEN 
STATIONSVÄGEN

ÅKERSVYVÄGEN 

STATIONSVÄGEN 

DALSLUNDSVÄGEN Fö
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Gång / Cykelvägar
I Åkersvy har en satsning skett på en sepa-
rerad gång/cykelbana längs Åkervyvägen. 
Denna cykelbana har kopplats samman med 
Dalslundsvägens befi ntliga cykelväg. För att 
öka tillgängligheten till Malmö och Lund har en 
cykelväg anlagts öster om Åkarps södra del. 
Denna cykelbana har kopplats samman med 
Lundavägens dubbelsidiga cykelbana. 

För att minska olycksrisken är gång och cykel-
vägen längs Åkervyvägen avskiljd från biltrafi -
ken med ett 1,2 meter brett grönparti med träd. 
Gång och cykelvägen är har även tillfredställan-
de belysning för att öka säkerheten i området. 

CYKELVÄGAR 
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Lokalgator
Lokalgatorna i samtliga områden i Åkersvy är 
5,5 - 6 meter breda, detta för att både bil och cykel-
trafi k skall kunna nyttja dem. Gatorna är belagda 
med tyst asfalt vilket gör att bullernivån minskar. 
För att öka säkerheten i områden är lokalgatorna 
upplysta med tillfredsställande belysning. 

LOKALGATOR 

HUVUDGATA 
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Utsnitt av lokalgata i Åkersvy
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Slutsats

För planering av ett nytt bostadsområde har 
Åkarp valts för sitt starka kommunikationsnät, 
goda serviceunderlag och fördelaktiga läge. 
Ett bebyggande av jordbruksmarken i Östra 
Dalslund i Åkarp är en nödvändighet då det 
råder stor efterfrågan på nya bostäder i Mal-
möregionen. Att bygga ut Åkarp är kanske inte 
lösningen på bostadsproblematiken, men en 
bra början. 

Förslaget till bostadsområdet Åkersvy har 
vuxit fram som en fortsättning av ortens 
befi ntliga vägnät samt ett nyttjande av existe-
rande gatustrukturer. På så sätt har det blivit 
en naturlig utbyggnad av en av landets minsta 
kommuner. Genom att koppla samman Lun-
davägen med Dalsundsvägens cykelnät har 
ett nytt kommunikationsstråk som leder till och 

från orten skapats. För att undvika buller från 
en kommande trafi kutökning då en utbyggnad 
av Södra stambanan, från två till fyra spår, 
planeras, föreslås att en tunnel att grävas 
genom Åkarp. 

De färger som valts för bostadsområdet går 
från gult, orange till rött. Färgvalet har gjorts 
för att de nya bostäderna skall smälta sam-
man med omgivande hus och skapa en natur-
lig övergång mellan det gamla och det nya på 
orten.

Ett bebyggande av jordbruksmarken är ett 
sätt att ta i tu med den växande bostadsbris-
ten, en ren nödvändighet för samhällsutveck-
lingen. 
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