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Sammanfatttning



Sammanfattning

I detta examensarbete i ämnet Fysisk planering lämnas 

förslag på lämpliga sätt att förtäta bebyggelsen i Skanör 

och Falsterbo utifrån målet en hållbar stadsutveckling.

En hållbar stadsutveckling kan sammanfattas i orden 

Venustas, Utilitas och Firmitas – Skönhet, 

Användbarhet och Hållbarhet.

För att tillämpa detta i den fysiska planeringen krävs en 

analys av förutsättningarna inom de aktuella områden 

som berörs. Den analysmetod som tillämpas i detta 

arbete är i huvudsak Realistisk stadsanalys.

Skanör och Falsterbo ligger på Falsterbonäset och hade 

båda sin storhetstid under medeltiden, då handel och 

fiske dominerade. Efter en nedgång väcktes intresset på 

nytt för städerna under 1900-talet, då antalet invånare 

ökade och en betydande nybyggnation, framför allt av 

friliggande småhusbebyggelse, ägde rum.

Under senare år har den demografiska utvecklingen 

medfört att underlaget för service minskat, vilket bland 

annat berott på att ett generationsskifte i boendet inte 

ägt rum samt att det varit svårt att finna platser för nya 

bostäder.

Prognoser talar för att antalet invånare kommer att öka 

i kommunen, vilket ställer krav på utökad och blandad 

bebyggelse.

Framöver förväntas klimat förändringar leda till bland 

annat  stigande havsnivåer, vilket får konsekvenser för 

den befintliga och framtida bebyggelsen på Näset.  

I det ena planförslaget i detta examensarbete föreslås en 

omgestaltning av Skanörs centrum, där bostäder 

kombineras med handel och kontorsverksamhet. 

Därtill föreslås en ny hållplats för spårbunden trafik.

I det andra planförslaget, som avser Falsterbo, föreslås 

förtätning vid Strandbadsvägen och väg 100 med 

flerbostadshus och möjlighet till viss service och handel.
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1 Inledning

Skanör och Falsterbo är två städer, vilka ligger längst ute 

på vardera änden av Falsterbonäset. Båda har sitt 

ursprung från medeltiden, då de i huvudsak verkade 

som hamnstäder för fiske och handel. Efter att vattnen 

utanför blev utfiskade flyttade en stor del av 

befolkningen och handeln upphörde i stort sett helt. 

Under början av 1900-talet drogs blickarna åter till 

området och Falsterbonäset blev alltmer populärt för 

fritidsbebyggelse och senare för permanentboende. De 

gamla stadsmönstren finns kvar, men den nuvarande 

bebyggelsen domineras av låga markbostäder i olika 

former.

Växt- och djurlivet kring Skanör och Falsterbo är unikt, 

bland annat för många av Nordens fågelarter, som 

uppehåller sig här under perioder av året. Detta är en av 

anledningarna till att i stort sett hela kusten kring 

Falsterbonäset och stora delar in i landet är skyddad 

genom olika naturreservat och restriktioner.

Att området har en nära koppling till naturen kan ses 

bland annat genom havets påverkan. Falsterbonäset är 

och har alltid varit ett känsligt område. Ett exempel är 

de stigande havsnivåerna, vilka flera gånger har medfört 

att området har drabbats av översvämningar. Förr i 

tiden byggde man vallar av tång för att skydda sig. Den 

ursprungliga bebyggelsen låg på mark ovanför de högsta 

översvämningsnivåerna. Tångvallarna är nu 

kulturhistoriskt skyddade och har varit en betydande 

förutsättning för boendet på Falsterbonäset.

Utifrån sina unika förhållanden har det i Skanör och 

Falsterbo skapats en karaktär, som präglas av tydliga 

bebyggelseideal och tydliga fysiska gränser. Därtill har 

lagar och förordningar, som styr den fysiska 

planeringen, satt gränser, vilka ibland kommit i konflikt 

med de boendes och kommunens önskemål.

Den demografiska utvecklingen under senare år har 

medfört att underlaget för olika former av service till 

invånarna förändrats. Bidragande orsaker är att det inte 

har skett ett generationsskifte i boendet samt att det är 

svårt att finna plats för nya bostäder och alternativa 

boendeformer. 
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Skanör och Falsterbo präglas av två kontrasterande 

faser; en under sommaren, då de fylls av sommargäster, 

och en under resten av året. En stor del av de 

permanentboende pendlar in till större städer, i första 

hand Malmö. Inköp av matvaror sker i allt högre grad i 

tillgängliga köpcentra på vägen, där priser kan hållas 

lägre och utbuden är större. 

De allmänna kommunikationerna sker med linjebuss. 

Alternativet, vilket många väljer, är bil.

Prognoser talar för att antalet invånare kommer att öka 

i kommunen, vilket ställer krav på utökad och blandad 

bebyggelse. I Översiktsplan 2000 diskuteras 

svårigheterna att exploatera i Skanör och Falsterbo. 

Både Skanör och Falsterbo har en äldre bebyggelse, som 

utgör centrum för de båda städerna. Det är kring dessa 

centrum som mat- och servicebutiker ligger. Både 

kommunen och dess invånare anser att Skanör centrum 

är i behov av förnyelse.

Falsterbonäset är sårbart och utsatt genom sitt läge, 

med havet i tre väderstreck och dess geologiska 

förutsättningar. Sandflykt och erosion i kombination 

med stigande havsnivåer gör området speciellt utsatt. I 

Skanör och Falsterbo riskeras historiska skydd i form av 

tångvallar att spolas bort och den befintliga bebyggelsen 

skadas. De begränsningar som skapas av natur- och 

miljövärden, riksintressen, kulturarv, strandskydd och 

stigande havsnivåer utgör ett problem, som kan komma 

att åtgärdas eller begränsas genom en strategisk 

planering riktad mot förtätning , varierat 

bostadsbestånd och service.
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1.1 Syfte

Syftet är att utreda var det lämpar sig med ny bebyggelse 

utifrån givna begränsningar och därefter ta fram 

planförslag för förtätning inom Skanör och Falsterbo, 

som bidrar till en hållbar stadsutveckling.

1.2 Frågeställningar

Vilka riktlinjer kan och bör man utgå ifrån vid 

utveckling mot ett hållbart stadsbyggande i 

Skanör och Falsterbo?

Var och hur kan man förtäta utifrån de 

begränsningar som finns och samtidigt behålla 

områdets karaktär?

Hur skapar man en lämplig balans så att båda 

städerna behåller sin identitet och fortfarande 

samverkar?

1.3 Avgränsning

Vid avgränsningen valdes Ljungens naturreservat 

som gräns för planområdet i öster och havet i 

övriga väderstreck. I avgränsningen inkluderas 

olika typer av naturreservat, Natura 2000-områden, 

olika typer av habitat och strandskydd, kulturarv och 

riksintressen.

11

Kartbild 3. Karta över Falsterbonäset



12

Bakgrund



2 Bakgrund

Litteraturgenomgång

Inför arbetet har en litteraturgenomgång gjorts i avsikt 

att belysa olika aspekter på den fysiska planeringen med 

särskild hänsyn till hållbar stadsplanering. 

2.1 Hållbar stadsplanering

Människan har skapat staden, som har en viktig 

betydelse bland annat som kulturarv, en plats att leva i 

nu och för kommande generationer. En viktig 

utgångspunkt när framtidens nya städer formas är att 

finna en balans mellan bevarande och nytänkande. Att 

finna en hållbar struktur i den fysiska planeringen är 

viktigt. 

Den romerske arkitekten, ingenjören och författaren 

Vitruvius (verksam i tiden runt Kristi födelse), 

utvecklade tankar kring vilka krav, som bör ställas vid 

stadsbyggande. Dessa kan sammanfattas i de tre orden: 

”Venustas, Utilitas et Firmitas - Skönhet, Användbarhet 

och Hållbarhet” (refererad i Nyström 2006:216).

Louise Nyström (2006) skriver att Venustas (skönhet) 

betyder att bebyggelsen som helhet ska tillfredsställa 

människors skönhetsupplevelser, Utilitas 

(användbarhet) att bebyggelsen är ordnad på ett sådant 

sätt att den underlättar våra liv och Firmitas 

(hållbarhet) att bebyggelsen, liksom samhället i sin 

helhet, ska vara hållbar i meningen att inte förslösa 

jordens resurser. Vitruvius påminner oss om att vi lever i 

ett kultursamhälle och att vi har ett gemensamt kapital 

att förvalta och förmera. 

Begreppet ”den hållbara staden” innefattar, utöver den 

fysiska utformningen, även andra värden så som god 

miljö. ”Hållbar utveckling handlar om ansvaret för 

kommande generationer - att vi ska lämna över ett 

samhälle, där vi möjliggör för våra barn att leva med 

god hälsa och goda sociala relationer samt med de 

resurser, som behövs för detta” (Hilding-Rydevik 

2005:70).

Denna definition av begreppet hållbar utveckling 

myntades ursprungligen i samband med Brundtland 
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kommissionens rapport ”Vår gemensamma framtid” 

från 1987. Senare utvecklades dessa tankar i Rio de 

Janeiro, vilket resulterade i Agenda 21 och Rio-

deklarationen (Bokalders & Block 2004).

Begreppet hållbarhet beskrivs ofta utifrån sociala och 

kulturella, ekonomiska, ekologiska och tekniska 

infallsvinklar (Ullstad 2008). Nyström (2006:210) 

belyser arkitekturens betydelse för hållbar utveckling 

och talar om ekonomiskt kapital, socialt kapital, 
kulturellt kapital och miljökapital.

Ullstad (2008) påpekar att det är helheten av dessa 

faktorer, som speglar hållbarheten i staden. Han 

påpekar att olika städer har olika balans i dessa 

avseenden. Det är de gemensamma strategierna för 

staden, som avgör dess förmåga att anpassa sig till nya 

behov och dess hållbarhet.

För att skapa en hållbar utveckling måste man i större 

utsträckning än vad man tidigare gjort förstå sambandet 

mellan de olika faktorerna, som exemplifierats ovan.

Berglund, Sjöström och Åström (2004) framhåller att 

bevarande av attraktiva kulturmiljöer samt levande 

stadsdelskärnor är viktiga utgångspunkter för en hållbar 

stadsstruktur. De talar om sambandet mellan stadens 

grova strukturer (ekonomiska, social-kulturella samt 

ekologiska strukturer).

Den sociala och kulturella hållbarheten handlar om 

stadens koppling till människor och hur människan 

använder staden (Berglund, Sjöström & Åström 2004). 

En tätare stad ger ett rikare stadsliv samtidigt som det 

ger ett större underlag för kulturell utveckling. För en 

attraktiv stadsmiljö behöver man utgå från den 

mänskliga skalan och vikten av att man bevarar stadens 

kulturmiljöer. De menar att historisk kontinuitet ger en 

identitet till staden och en varierad miljö ger en 

hemkänsla för invånarna. I en sådan miljö kan 

människor träffas på mötesplatser inom staden. 

Stadens offentliga rum och stadsstrukturer, vilka 

integrerar olika befolkningsgrupper, skall främja mötet 

mellan människor (Berglund, Sjöström & Åström 

2004). Samtidigt som stadens byggnader och rum 

behöver underhållas och värnas om bör vår egen tids 
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byggnader få uttrycka och bli en viktig del av 

kulturarvet. Det sociala kapitalet skall ge tillit och 

samverkan människor emellan och det kulturella 

kapitalet är nödvändigt för vår kreativitet och identitet 

(Nyström 2006:210).

Ullstad (2008) skriver att alla ska ha rätt till staden - 

den behöver hänga samman och vara tillgänglig för alla. 

Han påpekar att det är det ekonomiska och det sociala 

livet som är stadens innehåll och den byggda miljön är 

dess form. Den hållbara staden bör vara tätt bebyggd.

Christer Bengs (2005) diskuterar både fördelar och 

nackdelar med en tätare stad i sin artikel ”Glest eller tätt 

- inget givet val”. Bengs utgår från erfarenheter från 

både England och Holland, där en nackdel med 

förtätning kan innebära att det uppstår spekulation och 

att markpriserna stiger. Han påtalar även vikten av att 

medborgarna involveras i planeringsprocessen med tidig 

dialog och samråd, eftersom förtätning ofta kan 

upplevas negativt.

Birgitta Johansson (1997) belyser i boken Stadens 
tekniska system - Naturresurser i kretslopp fördelarna 

med en tät stad ur ett tekniskt perspektiv. En tät stad 

ger större underlag för tekniska system, exempelvis 

uppvärmning, vattenförsörjning, avlopps- och 

avfallshantering, vilka kan anslutas centralt. 

Belastningen på naturen blir dock större då det blir 

svårt att finna ytor för naturliga kretslopp och lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) och spillvatten 

(LOS) inom staden. För att skapa ett tekniskt hållbart 

byggande behövs byggnader och stadsstrukturer som 

kan anpassas med hänsyn till förändrad verksamhet. 

Detta kan även kopplas till Ekonomisk hållbarhet eller 

det Ekonomiska kapitalet (Nyström 2006).

En stads ekonomiska hållbarhet kan enligt Bokalders 

och Block (2004) ses från olika perspektiv. Ekonomer 

sätter ofta likhetstecken mellan ekonomisk hållbarhet 

och ekonomisk tillväxt. Ett annat perspektiv är att 

kombinera specificerade krav på ekonomisk hållbarhet 

med krav på ekologisk hållbarhet. Berglund, Sjöström 

och Åström (2004) talar om att förtätning av en glesare 

stadsbyggnad ur ekonomiskt perspektiv skulle innebära 

att infrastrukturen utnyttjas effektivare. Härigenom 

läggs ekonomisk grund för t.ex. kollektivtrafik, vilket ur 

ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv kan leda till att 
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mark som är obebyggd kan sparas. Ökad närhet till 

natur och attraktiva stadsmiljöer kan bidra till färre 

bilresor, vilket medför mindre buller och utsläpp.

Vid förtätning utgör samordning och planering av de 

tekniska systemen en utmaning. Johansson (1997) 

förklarar begreppet tekniska system i förhållande till 

fysisk planering och delar upp det i försörjningssystem, 

transportnät och kommunikationsnät. 

Försörjningssystemen består av vatten och avloppssystem 

med reningsanläggningar, el-, gas- och fjärrvärme samt 

avfallshantering. Transportnät innefattar gång och 

cykelstråk, gator och vägar samt spårburen trafik. Det 

kan också handla om motorvägar, järnvägar, flyg, 

vattenleder och hamnar. Till kommunikationsnätet hör 

tekniska strukturer som till exempel telefonnät, kabel-

tv, bredband med internetanslutningar och 

trafikkontrollsystem.

Ullstad (2008) belyser att de tekniska systemen är 

viktiga för staden, men ofta inget man direkt ser eller 

tänker på. Han talar om att det finns en risk för att de 

drivs som renodlade tekniska frågor. Varje del av stadens 

tekniska system har gemensamma egenskaper, vilka 

enligt Johansson (1997) kan delas upp efter marknad, 

distribution och process. Ett exempel är att gator och 

vägar skall tillgodose de behov som trafiken ställer på 

staden. Marknaden står för det ändamål som systemet 

skall uppfylla, distribution står för det nät där något 

skall transporteras och process där det som transporteras 

av nätet utförs. Här är det viktigt att se helheten även 

utifrån sociala och kulturella aspekter. 

Detta visar att frågan kring hållbarhet och hållbart 

stadsbyggande är komplex och att Vitruvius tankar om 

”Venustas, Utilitas et Firmitas” alltid bör ligga som 

grund vid stadsplanering.

2.2 Att beskriva staden

För att kunna skapa ett utgångsläge för fortsatt 

planering krävs kännedom om olika faktorer som 

demografi, vägar, bebyggelse (täthet, funktioner, 

utformning etc), affärsområden, gång- och cykelstråk, 

skolor mm.

Sådant underlag kan bland annat inhämtas från 

översiktsplaner, detaljplaner, fotografier och historiska 

kartor.
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”Stadens värden låter sig i stort sett förenas med den 

hållbara miljöns krav. Men det krävs mod, nytänkande, 

kunskap och kompetens. Vi måste utgå från den stad 

som vi har men samtidigt tänka i helt nya banor”.

    (Ullstad 2008:43)

I detta resonemang om en hållbar stadsplanering finns 

det en tydlig koppling till att kunna använda kunskapen 

om stadens uppbyggnad som utgångspunkt för den 

framtida utvecklingen. Det krävs metoder för analyser, 

som kan ligga till grund för framtida planering. Ellefsen 

och Tvilde (1991) talar om att lägga en grund för en 

kunskapsbas, som kan användas för att sätta in nya 

överordnade mål för den fysiska planeringen. De belyser 

vikten av att känna igen att det finns ett förhållande 

mellan plan och projekt, där båda har lika stor del i att 

forma den fysiska omgivningen. Planen beskriver vilka 

ramar och linjer som den fysiska utformningen skall ta, 

medan projektet är en process, som resulterar i ett 

fysiskt uttryck. Ullstad (2008) påpekar att den hållbara 

staden inte är ett resultat, utan snarare en inriktning och 

att en sådan förutsätter en gemensam och tydlig 

strategi.

Johan Rådberg och Anders Friberg (1996) belyser att 

under 150 år har den svenska stadsbilden präglats av 

stora omflyttningar av människor, från landsbygden till 

städerna. I dagsläget handlar det om söka strategier för 

att utveckla den redan byggda stadsmiljön efter dagens 

och framtidens krav och behov. Ullstad (2008) talar om 

att staden byggs långsamt och att även dess strukturer 

förändras långsamt.

Cecilia Björk och Laila Reppen (2000) skriver i Så 

byggdes staden att i städernas stadsplaner avspeglas det 

arv och den utveckling som präglar staden och har givit 

staden dess egenskaper. 

Ellefsen och Tvilde (1991) menar att egenskaper eller 

strukturer kan studeras självständigt eller som hela 

system. Vid en kritisk stadsanalys bör man göra båda.

Den brittiske stadsplaneraren, sociologen och biologen 

Patrick Geddes tog upp liknade idéer under tidiga 

1900-talet bland annat i boken Cities in Evolution från 

1915. Han belyser bland annat faran med att inte göra 

undersökningar innan den fysiska planeringen (Stalley 

1972). Geddes förknippas ofta med planeringsuttrycket 
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Survey-Analysis-Plan (SAP) vilket på svenska kan 

översättas med undersökning-analys-planering, där man 

börjar med att införskaffa sig kunskap genom empiriska 

observationer av förhållanden och sedan hämta ut fakta 

från dessa observationer (Taylor 1980). Geddes påpekar 

att city survey innebär mer än att studera förhållanden 

efter kartan, utan ett bredare spektrum som bland annat 

historisk bakgrundsförhållanden, geologiska 

förhållanden, klimatförhållanden etc (Stalley 1915). 

Han påpekar att då man studerar processen av stadens 

utveckling, bör man göra detta ur ett lokalt som ett 

regionalt perspektiv. 

Det finns ett flertal redovisade metoder för en kritisk 

stadsanalys. I detta arbete kommer framför allt 

Realistisk Stadsanalys sant Geddes SAP att presenteras 

närmare.
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3 Metod

3.1 Den reflekterande praktikern

För att genomföra projektet används ett 

tillvägagångssätt, som utgår från Donalds Schöns Den 

reflekterande praktikern (1983). I arbetet beskrivs en 

metod där man angriper uppgiften som ett unikt 

problem. Genom att identifiera olika delar av 

problemet och avgränsa uppgiften kan man lättare 

reflektera över olika lösningar. Inramningen utgör 

grunden för en dialog, där man kan pröva olika 

lösningar mot problemfrågeställningen genom att 

experimentera sig fram. Om de resultat, som man når 

fram till, inte ger tillfredsställande svar kan man genom 

att omarbeta ramarna nå ett bättre resultat. I slutändan 

behövs en utvärdering för att undersöka om ramarna 

har varit rimliga. 

3.2 Realistisk stadsanalys

Ellefsen och Tvilde (1991) har lanserat denna metod, 

vars syfte är att ge en objektiv värdering av stadens 

arkitektur och form. Den tar däremot inte ställning till 

om något är vackert eller fult.

Då Skanör och Falsterbo är gamla medeltida städer, som 

under 1900-talet har expanderat kraftigt, var det 

intressant att använda sig av den realistiska 

stadsanalysen i arbetet. Metoden pekar i förekommande 

fall på en inkonsekvens i projektbehandling och ett 

praktiskt bruk av planer, som inte kommer till 

allmänhetens och det offentliga livets kännedom 

(Ellefsen & Tvilde 1991). Som förebild nämns 

europeiska städer med lyckad stadsplanering, som 

bygger på en genomtänkt offentlig strategi.

Metoden möjliggör även att studera staden utifrån ett 

arkeologiskt perspektiv med historiska avlagringar, där 

man ser arkitekturen som självständiga fysiska fragment 

från vilka man kan läsa intentioner och kulturell 

mening. Ellefsen och Tvilde (1991) betonar att 

utformning av staden är en offentlig och inte en privat 

angelägenhet.
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Den Realistiska stadsanalysen är uppdelad i olika faser.

Fas 1. Dokumentation av de primära elementens 
historiska utveckling.
I denna jämförs historiska kartor med den samtida 

staden och man analyserar hur historien påverkat dess 

utveckling och form. Utifrån detta identifierar man 

överordnade strukturella element, som lämnat varaktiga 

spår utan att behöva ha ett inbördes förhållande.

Ingrid Persson1 har sammanställt en lista med exempel 

på primära element och delat in dem under fysiska 

förutsättningar och händelser.

Fysiska förutsättningar:

• Stadens lokalisering

• Landskap

• Topografi

• Kommunikationslinjer

• Fastighetsstruktur

• Genomförda regleringar

• Utfyllnader

Händelser:

• Styrande planer

• Lokalisering av verksamheter

• Näringsliv/handel

• Institutioner/utbildning/administration

• Bränder

• Bostadspolitik/Sanering etc 

Fas 2. Homogena områden och klassificering av 
bebyggelsemönster och struktur.
Stadens bebyggelsestruktur beskriver de organisatoriska 

principer, som skapat den. Persson1 menar att dessa 

beskriver organisering inom kvarter i förhållande till 

gator, axlar och stadsrum. Dessa kan bero på enskilda 

byggnaders påverkan eller stadens styrande planer. 

Historiska element uttrycker sig ofta som fragment och 

förklarar enskilda byggnaders sammanhang i staden 

(Ellefsen & Tvilde 1991).

Vid avgränsning av homogena områden identifieras de 

delar vilka har en tydlig strukturell, typologisk och 

morfologisk homogenitet (Ellefsen & Tvilde 1991). 

Staden kan delas in i områden med olika karaktärer. 
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Dessa förklarar hur varje område är ett resultat av olika 

förutsättningar beroende på organisatoriska och sociala 

förhållande samt under vilken tid som byggnationen 

skett. I analysen undersöker man sex begrepp i staden. 

Det första är stadens tomtstruktur och 

fastighetsstruktur. Här visas egendomsuppdelningen 

inom staden, vilken ofta har stor betydelse för vilken 

typ av bebyggelsestruktur som bildas (Ellefsen & Tvilde 

1991). 

Det andra begreppet är stadens topologi, vilket har ett 

nära samband med bebyggelsestrukturen. Topologin 

förklarar de sammanhängande rumsliga system som 

stadsrummen bildar, det rör sig om platser, torg, gator 

och andra liknade rum (Ellefsen & Tvilde 1991).

Det tredje begreppet är stadens bebyggelsemönster, där 

man undersöker olika variationer på byggnation inom 

huvudstrukturer. En huvudstruktur kan t.ex. vara en 

kvartersstruktur, vilken inom en fastighetsuppdelning 

och tomtuppdelning sker efter olika principer och där 

de enskilda tomterna bebyggs på olika sätt (Ellefsen & 

Tvilde 1991).

Det fjärde begreppet typologi avser de principer som 

förklarar byggnaders strukturella uppbyggnad. ”Typen 

kan ses som en konstant oberoende av platsen, vilken är 

påverkad av en arkitektonisk tradition. Men valet av typ 

kan även spegla de kulturella och sociala förhållanden 

som kopplas till platsen” (Ellefsen & Tvilde 1991:12).

Det femte begreppet morfologi betyder ”läran om 

formens utveckling” och beskriver här variationer på 

formuttryck inom typologin. Utgångspunkten för dessa 

variationer utgår från geografin kring staden eller dess 

lokala förutsättningar (Ellefsen & Tvilde 1991).

I det sjätte och sista begreppet undersöker man stadens 

ikonografiska drag, dvs meningsbärande tecken och 

symboler av social eller kulturell karaktär. Detta kan 

vara det som skiljer ut en lokal byggnadstradition 

(Ellefsen & Tvilde 1991).

Typer av strukturer som klassificeras i Realistisk 

stadsanalys (Persson 2008; Ellefsen & Tvilde 1991) 

visas på nästa uppslag (Bild1).
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Linjär: 

Där bebyggelsestrukturen 

är i förhållande till gata. 

Gren: 

Där bebyggelsestrukturen 

är i förhållande till 

huvudgata korsande 

mindre gator. 

Kam: 

Bebyggelsestrukturen 

ligger i förhållande till en 

huvudgata med mindre 

gator som leder fram till 

denna.

Lamell:

Bebyggelsestrukturen 

ligger som en kam men 

byggnaderna är vända åt 

samma håll.

Bred tvärgata:

Där bebyggelsen är 

strukturerad i förhållande 

till större uppehåll i 

bebyggelsen som leder 

exempelvis ner till hamnen. 

Plats: 

Där bebyggelsen är 

strukturerad i förhållande 

till öppen yta och vänder 

sig mot denna.

Fält: 

Bebyggelse som är 

struktureras runt en öppen 

yta, men vänder sig från 

denna mot gator.

Rutnät: 

Bebyggelse strukturerad i 

förhållande till ett 

gatusystem som består av 

likvärdiga korsande gator.

Institutioner: 

Enskilda byggnader, som 

ingår som en viktigare del i 

ett axelsystem av gator.

Hamn: 

Bebyggelse som är 

strukturerad mellan hamn 

och en tillfartsväg.

Bild 1. Strukturer Realistisk stadsanalys



Fas 3. Transformationsanalys-strukturell stabilitet och 
typologisk föränderlighet.
I denna fas undersöker man den strukturella stabiliteten 

och hur typologin har förändrats över tid.

Fas 4. Projektnivåer och utvärdering inför riktlinjer och 
rekommendationer.
Här bearbetas informationen i de tre tidigare faserna för 

att avgöra projektnivåer samt riktlinjer och 

rekommendationer. De bakomliggande analyserna och 

datainsamlingarna möjliggör att man kan dela in ett 

projekt i tre olika kategorier eller nivåer efter hur de 

förhåller sig till stadens form och hur de strukturellt 

påverkar omgivningen (Ellefsen & Tvilde 1991).

- Reglerande projekt som är så omfattande att de berör 

flera områden.

- Kontextuellt projekt inom ett homogent område, där 

logiken ska följas eller brytas mot.

- Projekt inom amorf zon där det saknas en klar logik. 

Det kan röra sig om mellanzoner utan strukturell 

tydlighet, som skall knyta samman omkringliggande 

områden med egen struktur. 

3.3 Planeringsförutsättning, inventering och 
beskrivning

Survey-Analys-Plan metoden har används då denna och 

Realistisk stadsanalys kompletterar varandra. Som 

utgångspunkt för undersökning har Geddes (1915) city 

survey använts.

Här studeras översiktsplan Vellinge kommun, 

detaljplaner, markägoförhållanden, stadens tekniska 

system, geotekniska förhållanden samt riksintresse och 

förordnande. 

För att få en ökad lokalkännedom och ett brett 

bildunderlag, har rundvandringar inom det avgränsade 

området genomförts. Dokumentation har skett med 

kamera och skisspapper. Kortare filmsekvenser har vid 

behov kompletterat fotona. Sådan inventering är av 

yttersta vikt för att lära känna ”platsens själ”.

Genom att beskriva gaturummet med sektioner och 

bebyggelsetätheten genom lägenhetstäthet, ges en bild 

av bebyggelseområdets kvalitéer. Detta integreras i 

resultattet av Realistisk stadsanalys fas 2.
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För att redovisa inventeringen har begrepp från den 

amerikanske stadsplaneraren Kevin Lynch använts. De 

begrepp som används är stråk, gränser, ytor, 

knutpunkter och landmärken. 

Stråk utgör en förbindelse där man rör sig dagligen. Det 

kan t.ex. vara gator för bilar, gång- och cykelvägar eller 

gränder inom områden.

Gränser beskriver det som delar upp eller förenar 

stadens och landskapets olika delar. Ofta görs det 

skillnad mellan form och funktion t.ex. en trafikerad 

gata kan utgöra en barriär, en stadsgräns kan utgöra en 

administrativ gräns, en park något som delar eller 

förenar områden etc.

Ytor utgörs av platser, vilka har en viss betydelse. De kan 

beskrivas efter vilken funktion eller form som de har. 

Exempel är olika torgbildningar eller öppna grönytor 

inom staden.

Knutpunkter är ofta platser på vilka man samlas. Ett 

stråk kan även ingå i en knutpunkt. T.ex. kan dessa 

platser vara busshållplatser.

Landmärken utgörs ofta av utmärkande byggnader i 

staden, men även olika landskapselement som höjder, 

träd, parker etc.
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4 Material

4.1 Planeringsförutsättningar

4.1.1 Översiktsplan Vellinge

I Vellinge kommuns översiktsplan antagen 2002 anges 

att det är samhällsekonomiskt mest fördelaktigt med 

förtätning av befintliga bebyggelseområden. Det anses 

bättre att bygga ut redan exploaterad mark med 

befintlig infrastruktur och social service. Ett allsidigt 

utbud avseende bostadstyper, lägenhetsstorlekar och 

upplåtelseformer eftersträvas.

 

Kommunen har i dagsläget som mål att invånarantalet 

skall öka med ca 1 % per år, vilket är betydligt lägre än i 

omkringliggande kommuner. År 2025 beräknas 

befolkningen i kommunen uppgå till ca 40 000 invånare 

jämfört med dagens ca 33 000. Detta innebär att det 

finns ett stort behov av planering avseende hållbara 

lösningar för bostäder och service.

 

I Skanör och Falsterbo bor det ca 6900 invånare. 

Prognoser visar att alla tätorterna kommer att få en 

stark befolkningstillväxt utom Skanör och Falsterbo. 

Samtidigt kan man se att åldersfördelningen är ojämn i 

både kommunen och i Skanör och Falsterbo. I 

framtiden förväntas en relativ minskning av invånare 

mellan 16-24 års ålder och en stor ökning av barn 

mellan 6-15 år samt äldre personer över 80 år.  

 

Av kommunens 13 049 bostäder är 10 798 

småbostadshus medan resterande 2 251 utgörs av 

flerbostadshus.

På Falsterbonäset finns ca 3 200 av kommunens 

bostäder. Av dessa utgör ca 580 st fritidshus. Av de 

permanenta bostäderna är ca 2 500 villor och ca 40 är 

bostadsrätter eller hyresrätter.

 

I förslaget till den kommande översiktsplanen betonar 

man att förtätning av de större orternas centrala delar 

och en något tätare bebyggelse i nya områden behöver 

ske för att förhindra att tätorterna ska ta i anspråk en 

allt för stor del av åker-, ängs- och naturmark (Vellinge 

kommun 2010).
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”Utvecklingen kommer, utöver byggande av bostäder, 

även att ställa krav på utbyggnad av privat och 

kommunal service, trafikanläggningar, teknisk 

försörjning mm.” (Vellinge kommun 2010:7).

På den föreslagna markanvändningskartan för den nya 

översiktsplanen redovisas några utvecklingsområden 

och det uppmuntras till viss komplettering och 

förtätning med ny bebyggelse.

4.1.2 Detaljplaner

Kartan från Vellinge kommuns program för 

översiktsplan 2010 visar detaljplaner och pågående 

detaljplaner.

Skanör och Falsterbo är nästan helt reglerade av 

detaljplaner. Dessa innehåller dessutom två 

bevarandeplaner som reglerar de gamla ”stadskärnorna” 

i Skanör och Falsterbo.

Ett nytt bostadsområde, Skanörs Vångar, håller på att 

bebyggas med ca 450 bostäder.

Pågående detaljplanering prövar förtätning, bland annat 

vid gamla stationsområdet i Falsterbo med villor och 

lägenheter. Det finns ett parallellt uppdrag för 

utveckling av Skanör centrum.

30 Kartbild 4. Detaljplaner i Vellinge kommun.



4.1.3 Markägoförhållanden

Kartbild 16 visar markägoförhållandena ute på Näset 

där blåmarkerade fastigheter ägs av Vellinge kommun.

Kartbild 16. Kartan visar markägoförhållanden på 

Falsterbonäset. Gråfärgade fastigheter ägs av Vellinge 

kommun. Rött markerade fastigheter ägs av 

Vellingebostäder AB (det kommunala bostadsbolaget).

4.4.4 Stadens tekniska system

Trafik

Den enda väg som länkar Skanör och Falsterbo till 

omvärlden är den statliga väg 100. För närvarande 

trafikeras sträckan av två busslinjer: buss 100 till Malmö 

C och buss 300 som går till Hyllie i Malmö.

Buller

Mätningar på Malmövägen (väg 100) och 

Falsterbovägen visar att bullernivåerna på vissa ställen 

överskrider rekommenderade nivåer.

Parkeringsnormer

Flerbostadshus har en lägre parkeringsnorm (1,5 

parkeringsplatser per hushåll) jämfört med enfamiljshus 

(2,0 parkeringsplatser per hushåll).

Gasledningar

Pågående utbyggnader av gasnät till Falsterbonäset 

möjliggör alternativ uppvärmning genom gas.

31
Kartbild 5. markägoförhållanden i Vellinge kommun.



4.1.5 Geotekniska förhållanden och höga 
havsnivåer

Falsterbohalvön är en nybildning från postglacial tid 

(tiden efter den senaste istiden), vilket har inneburit att 

området har skapats efter att friliggande moränöar har 

blivit förenade av sand och grusrevlar (Ersgård 1984).

En utmaning inför framtiden är att hela området 

kommer att behöva skyddas mot naturens påverkan i 

form av bland annat höjning av havsnivån och erosion.

32

Kartbild 6. Hur vattenhöjning påverkar i Vellinge kommun.



4.1.6 Riksintressen och förordnanden

Skanör och Falsterbo omfattas av ett antal restriktioner 

i form av riksintressen och förordnanden. Dessa 

sammanfattas kort nedan och visas på en karta för att 

illustrera omfattningen.

Riksintressen   Förordnanden
Kustzon   Strandskydd

Kulturmiljö   Naturreservat

Naturvård   Natura 2000 (SPI och SPA)

Friluftsliv

Vägar

Järnvägar

Totalförsvar
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Kartbild 8. Riksintresse kultur.

Kartbild 7. Riksintresse Friluftsliv. Kartbild 9. Riksintresse naturvård.



34 Kartbild 10. Översiktsplan Vellinge kommun - Förordnanden enligt miljölagen, plan och bygglagen m.fl.



4.2 Inventering

På kartan visas de områden som efter inventering valts 

ut som lämpliga för förtätning.

Inringade områden bedöms vara lämpliga för 

förtätning. Det som framgår av kartan är en väl inramad 

tätortsbebyggelse i såväl Skanör som Falsterbo. Stråken 

och gränserna ligger ofta i samma linjer.

De boende i Skanör och Falsterbo brukar säga att 

gränsen mellan de båda tätorterna ligger vid 

Clemensagervägen och den öppna yta som finns där.

Det finns en del platser som utgör knutpunkter, vilka 

ofta är kopplade till stråk och gränser. Exempel på detta 

är Skanör Centrum, ”Triangeln” vid korsningen 

Malmövägen och Falsterbovägen, Korvgrillen med 

busshållplats vid Strandbadsvägen samt Strandbaden i 

Falsterbo. Fonder förekommer även vid dessa.

Falsterbonäset har stora naturvärden. Inne bland 

bebyggeslen finns grönområden/stadsparker som tillför 

stora naturvärden.

35Kartbild 11. Inventeringskarta.



4.3 Realistisk stadsanalys

4.3.1 Fas 1: Primära element - Historisk 
utveckling

Tiden fram till 1600-talet

Det finns en osäkerhet kring när man började bosätta 

sig ute på Falsterbonäset (Ersgård 1984). Man har vid 

undersökningar hittat bebyggelse från äldre järnåldern 

återfunnen vid Skyttsie Hage. Hela Falsterbohalvön 

uppkom under den postglaciala tiden och är uppbyggd 

av friliggande moränöar, som förenas av sand och 

grusrevlar. Lokaliseringen i Östersjön innebar att det 

tidigare var ett strategiskt läge för handel (fiter) och 

sillfiske (över 600 sillbodar). 

Hansan hade stor betydelse för de båda städernas 

utveckling och inflytande i regionen (Ersgård 1984). 

Skanör och Falsterbo låg under det danska rikets 

kontroll och för att stärka sin överhöghet byggde man 

bland annat en fogdeborg i varje stad. Med utökningen 

krävdes det andra administrativa funktioner; i Falsterbo 

fanns ett Rådhus, två gillen och en Helgeandsstiftelse 

och i Skanör uppfördes en kyrka. 

Bebyggelsen anpassades till handeln och blev alltmer 

permanent, men uppvisar olika strukturer i de båda 

städerna (Ersgård 1984). För att kontrollera handeln 

införde man handelsrättigheter inom bestämda 

områden, så kallade fiter.

Det som skiljer städerna åt är att i Skanör växte under 

medeltiden stadsbebyggelsen upp kring borgen och 

kyrkan, medan i Falsterbo samlades områden med 

centrala funktioner kring borgen samtidigt som 

stadsbebyggelsen tog form utanför marknadsområdet 

(Ersgård 1984).

1600- och 1700-talen

Under 1600-talet genomgick städerna en negativ 

utveckling till följd av Hansans tillbakagång och 

minskad handel. Befolkningen minskade drastiskt 

under denna period och de historiska källorna beskriver 

Skanör och Falsterbo mer som byar än städer.

36



1800-talet

Efter omfattande bränder år 1875 och 1885 i Skanör 

samt 1896 i Falsterbo, som ödelade stora delar av de 

båda städerna, skedde stora strukturella förändringar i 

samband med återuppbyggandet (Ersgård 1984). 

Översvämningen, som drabbade Falsterbonäset år 

1872, gav i jämförelse med bränderna inga större fysiska 

skador på städerna.

Generalstabskartan från 1860 ger en bild över hur de 

båda städerna såg ut före bränderna  och 

översvämningen. Den första branden som härjade i 

Skanör förstörde stora delar av den ursprungliga 

37Kartbild 12. Utsnitt från Generalstabskartan 1860.



bebyggelsen - enbart delar av den nordöstra staden 

bevarades (Ersgård 1984). Efter den andra branden i 

Skanör kommer den nya bebyggelsen att följa 

stadsplaner med inspiration från kontinenten och 

bestämmelserna i 1874 års byggnadsstadga. 

Kvartersstrukturen är uppbyggd efter ett rutnät med 

allékantade huvud- och sidogator. Genom en rytm med 

mellanrum skapar man plats för mindre parker och 
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Kartbild 13. Karta över Falsterbo 1876. Kartbild 14. Karta över Skanör 1876.



torgbildningar. På kartorna ser man även stadsparken, 

som ligger intill staden.

I Falsterbo, där branden inte drabbade bebyggelsen lika 

hårt, är den ursprungliga stadsstrukturen mer bevarad.

Det finns flera kartor från 1800-talet som visar denna 

utveckling (ex. Skånska Rekognosceringskartan 1812, 

1815-1820, 1816 och 1853 över Falsterbo respektive 

Skanör, 1860 Generalstabskartan).

1900-talet

1904 byggs järnvägen till Skanör och Falsterbo samt 

Falsterbohus (Ersgård 1984). Järnvägen ansluts även till 

hamnen i Skanör, där det drivs ett cementbruk. Den 

nya kommunikationsleden innebar ett uppsving för 

sommarboendet. Varje station hade en karakteristisk 

byggnad i tegel och med trappstensgavlar ritade av 

domkyrkoarkitekten Theodor Wallin.

Från den redan anlagda hamnen kunde man resa till 

Dragör och Malmö. Innan järnvägen byggdes föredrog 

man att transportera sig till havs till de båda städerna.

År 1905 drabbas Näset av ytterligare en översvämning 

(Ersgård 1984). Falsterbo drabbas dubbelt med en ny 

brand 1911. Branden medförde ett behov av att 

upprätta en ny stadsplan för Falsterbo. Förslag till en 

sådan kan ses i kartor från 1911, 1913 samt 1915.
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Enskiftet, som infördes under 1800-talet, innebar en 

stor förändring av landskapet, då det blev nya 

markägoförhållanden. I Skanör och Falsterbo var 

marken oskiftad fram till 1910- respektive 1920-talet, 

vilket kan ses på kartorna.

Järnvägen markeras särskilt i kartan från 1930, där 

Skanör uppvisar en strikt stadsplan medan den i 

Falsterbo är mer organisk i sin utformning.

Under 1960-talet sker en kraftig expansion av 

småhusbebyggelsen i såväl Skanör som Falsterbo, vilket 

avspeglas i översiktskartan från 1960-65.

Under 1970-talet byggs Skanörs centrum ut.

1974 sker en kommunsammanslagning genom att 

Skanör och Falsterbo samt flera andra närliggande 

mindre kommuner slås samman med Vellinge till 

Vellinge kommun. Expansionen av bostadsbyggandet 

fortsätter men avtar sedan.

Järnvägsförbindelserna med Falsterbonäset upphörde 

1971-1972 även om banvallarna ligger kvar. 

Falsterbovägen (väg 100) förbättrades och blev den 

primära vägen till Skanör och Falsterbo.

40 Kartbild 16. Karta Skanör med Falsterbo 1974.
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Kartbild 17. Dagens karta över Falsterbonäset 2011.



4.3.2 Fas 1: Primära element - fysiska 
förutsättningar

Sammanfattning av de primära elementen är:

• Fogdeborgarna i Skanör och Falsterbo

• Kyrkorna i Skanör och Falsterbo

• Falsterbo fyr

• Angöringen via havet

• De gamla stadskärnornas placering

• Tångvallarna (markerat bruna linjer på kartan)

• Eldssvådor och översvämningar

• Reglerade planer: 1974-års byggnadsstadga, 

stadsplaner för Skanör och Falsterbo

• Angöringen via land

• Utbyggnaden av Skanörs hamn

• Utbyggnaden av järnvägen

• Falsterbo hus

• Sommarhusen tidigt 1900-tal

• Stor expansion under senare hälften av 1900-talet

• Kommunsammanslagningen 1974

• Bevarandeplaner för Skanör samt Falsterbo 1990-

talet

42 Kartbild 18. Sammanfattning av primära element.



4.3.3 Fas 2: Homogena områden och 
klassificering av bebyggelsemönster och 
struktur

I både Skanör och Falsterbo finns flera områden med 

olika bebyggelsemönster, som ger karaktär åt respektive 

städer. Närheten mellan de båda har emellertid 

inneburit att tydliga gränser saknas och städerna delar i 

stort samma bebyggelsemönster.

De strukturer som har identifieratas 
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Linjär: Gren: Kam: Plats: Fält: Rutnät: Institutioner: 

Bild 2. Fas 2. Strukturer inom homogena områden.
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Homogena områden och klassificering av bebyggelsemönster Skanör

Kartbild 19. Fas 2. Homogena områden och klassificering av bebyggelsemönster i Skanör.
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Homogena områden och klassificering av beebyggelsemönster Falsterbo

Kartbild 20. Fas 2. Homogena områden och klassificering av bebyggelsemönster i Falsterbo.



1. Äldre bebyggelse - Gamla Skanör

Tomtstruktur och fastighetsstruktur
Det finns enbart rester bevarade av den ursprungliga 

tomtindelningen så som den såg ut före bränderna. 

Stadsplanen från 1800-talet med rutnätsprincipen har i 

de flesta fall följts. Dock har förtätningar under 1900-

talet medverkat till att tomterna har blivit mindre.

Fastigheterna har mestadels en kvadratisk form efter 

kvarterets indelning.

Topologi
Den äldsta delen, där kyrkan och torget är placerade, är 

även en av de högre delarna i Skanör. Då stadsplanen 

följer ett rutnätssystem med tre huvudgator bildas 

rumsliga ytor med mindre platser. Dessa platser är idag 

grönområden.

Bebyggelsemönster
Den äldre bebyggelsen från 1700- och början av 1800-

talet har en struktur med fyrlängade gårdar. Kvarteren, 

som följer 1800-talsplanen, är i huvudsak uppdelade i 

likartade tomter där husens långsida vetter mot gatan. 

Mellanrum mellan husen skapar öppenhet i kvarteren 

utan att strukturen i staden har luckrats upp. Kvarteren 

har avskurna hörn vilket medverkar till öppna 

korsningar.

Typologi/Morfologi/Ikonografiska drag
Den äldre bebyggelsen från 1700-talet består mestadels 

av korsvirkeshus. Övrig bebyggelse karaktäriseras till 

största delen av Skånsk bebyggelsetradition (1,5 plans) 

med en husgrund på minst 30 cm. Fasaderna är av rött 

eller gult tegel eller puts. Dörrar och fönster är gjorda i 

trä med spröjsar. 

46 Kartbild 21. Utsnitt analys - Äldre bebyggelse - 
Gamla Skanör
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Bild 3-6. Visar gaturummet och bebyggelsen i Skanör



2. Äldre bebyggelse - Gamla Falsterbo

Tomtstruktur och fastighetsstruktur
Efter bränderna 1896 och 1911 ändrades några 

fastigheter och tomter efter 1878 års stadsplan, men i 

stort bibehölls den struktur som fanns tidigare. Under 

1900-talet har tomterna i vissa fall styckats av till 

mindre tomter och fastigheter.

Topologi
Bebyggelsen och kyrkan i Falsterbo är, liksom i Skanör, 

placerad på de högre delarna av Falsterbonäset. Torgen 

ligger centralt i den historiska bebyggelsen.

Bebyggelsemönster
Den äldre bebyggelsen följer i stort den tidigare 

strukturen före 1878-års stadsplan. Kvarten har dock 

rätats ut i kanterna av bebyggelsen visar spår av 

rutnätsstruktur.

Typologi/Morfologi/Ikonografiska drag
Det finns en stor variation av byggnadsstilar och ideal. 

Största delen av bebyggelsen är uppförd i 1-1,5 plan. 

Den tidigare bebyggelsen före 1800-talet består av ett 

fåtal gårdar och boningslängor i korsvirke. Bebyggelsen 

i slutet av 1800-talet efter bränderna består mestadels av 

tegelbyggnader. Under 1900-talet uppstår det en stor 

variation av byggnadsstilar bl.a. med inspiration från 

nationalromantik och jugend.
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Kartbild 22. Utsnitt analys - Äldre bebyggelse - 
Gamla Falsterbo.
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Bild 7-10. Visar gaturummet och bebyggelsen i gamla Falsterbo



 3. Friliggande bebyggelse

Tomtstruktur och fastighetsstruktur
Det finns en organisk bebyggelse som har uppstått längs 

de gamla huvudstråken och fastigheter som har styckas 

av från de tidigare större med varierande tomtstorlekar.

Områden från senare hälften av 1900-talet har 

enhetligare fastighetsstruktur.

Topologi
Bebyggelsen är planerad längs med huvudstråk och 

ligger i regel lägre än den äldre bebyggelsen i Skanör 

och Falsterbo. Tångvallar, banvallen, sanddynor och 

diken är i regel det som utgör höjdskillnader i 

topologin.

Bebyggelsemönster
Bebyggelsen är i regel friliggande med varierade 

tomtstorlekar. 

Typologi/Morfologi/Ikonografiska drag
Största delen av bebyggelsen består av enbostadshus i 

1-1,5 plan och med varierande formuttryck och fasader 

i puts eller tegel. Gruppbebyggelse är mer vanlig i de 

områden som är planerade efter en kamstruktur.

50

Kartbild 23. Utsnitt analys - Friliggande 
bebyggelse i Skanör.

Kartbild 24. Utsnitt analys - Friliggande 
bebyggelse i Falsterbo.
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Bild 11-14. Några exempel på friliggande bebyggelse både i Skanör och Falsterbo



4. Flerbostadshus - Sammanbyggd 
bebyggelse

Tomtstruktur och fastighetsstruktur
Storleksmässigt skiljer sig tomterna och fastigheterna 

inte åt i den sammanbyggda och den friliggande 

bebyggelsen. Skillnaden är att den sammanbyggda blir 

tätare.

Topologi
Bebyggelsen är planerad längs med huvudstråk och 

ligger i regel lägre än den äldre bebyggelsen i Skanör 

och Falsterbo. Tångvallar, banvallen, sanddynor och 

diken är i regel det som utgör höjdskillnader i 

topologin.

Bebyggelsemönster
Variationer finns mellan flerbostadshus och radhus.

Typologi/Morfologi/Ikonografiska drag
Bebyggelsen utgörs av 1-1,5-planshus med större 

taklutningar och takkupor för ett bättre utnyttjande av 

andra våningen. Ett varierat formuttryck föreligger med 

fasader av puts eller tegel.

Bild 25-27. Exempel på Flerbostadshus i Skanör och 

Falsterbo.
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Kartbild 25. Utsnitt analys - Flerbostadshus - 
sammanbyggd bebyggelse i bebyggelse i Skanör 
och Falsterbo.
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Bild 15-18. Bilderna visar exempel på sammanbyggd bebyggelse eller flerbostadshus i Skanör och Falsterbo.



5. Centrumbildning - servicebyggnader

Tomtstruktur och fastighetsstruktur
Kommunen och Vellingebostäder är de dominerande 

ägarna av dessa större byggnader, som är i dåligt skick. 

Mindre fastigheter inhyser t.ex. bensinstationer.

Topologi
Bebyggelsen ligger längs huvudstråk och i 

samlingspunkter. Den ligger i regel lägre än den äldre 

bebyggelsen i Skanör och Falsterbo. Tångvallar, 

banvallen, sanddynor och diken är i regel det som utgör 

höjdskillnader i topologin.

Bebyggelsemönster
Centrumbebyggelsen i Skanör består av större 

byggnader, vilka ligger friliggande och skapar torg och 

platser.

Typologi/Morfologi/Ikonografiska drag
Centrumbebyggelsen i Skanör består av låga 

byggnadsvolymer med flackt tak och större 

gavelutsprång.
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Kartbild 26. Utsnitt analys - Centrumbildning - 
servicebyggnader i Skanör.
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Bild 19-22. Bilderna visar gatumiljön i Skanör centrum.



4.3.4 Fas 3: Transformationsanalys - 
strukturell stabilitet och typologisk 
föränderlighet

En av de mest genomgripande förändringarna - laga 

skifte - genomfördes under början av 1900-talet, vilket 

är något senare än i övriga landet.

I de båda städerna har de ursprungliga stadsstrukturerna 

från medeltiden förändrats. Det historiska arvet är 

tydligt, framförallt brändernas och översvämningarnas 

påverkan på stadskärnorna utveckling. 

I Falsterbo har, till skillnad från i Skanör, bebyggelsen 

inte formats efter en förindustriell stad med 

rutnätsplan, utan bebyggelsen har ett mer organiskt 

mönster. Söder om den gamla stadskärnan ligger ett 

karakteristiskt område för Falsterbo med 

”sommarvillor” och större tomter (jmf ”Villastad, stora 

tomter” i Rådberg & Friberg 1996).

Under 1900-talet skedde en omfattande utbyggnad på 

Falsterbonäset. Från karaktären av småhuskvarter med 

friliggande hus byggt utifrån principen förgrenande 

smågator till en blandning av friliggande hus med inslag 

av kedjehus kring säckgator (Rådberg & Friberg 1996). 

Där det förekommer radhus eller flerfamiljshus är dessa 

ofta integrerade med den övriga bebyggelsen.

För att förhindra att fastigheter styckas upp till mindre 

fastigheter med eventuell byggrätt används detaljplaner 

som instrument med regleringar av tomtstorlekar etc.
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4.5 Analys

Av inventeringen framkommer att tätortsbebyggelsen är 

väl inramad med knutpunkter och med en gräns mellan 

samhällena vid Clemensagervägen. 

Den realistiska stadsanalysen visar att Falsterbonäset 

har varit en betydande plats under de gångna seklerna. 

Försörjningen (med ett modernt ord näringslivet) har 

varierat över tid. Idag är Falsterbonäset framför allt ett 

område för boende och med därtill kopplade 

servicefunktioner. Bebyggelsen innefattar äldre 

bebyggelse i Skanör och Falsterbo, friliggande 

bebyggelse, flerbostadshus med sammanbyggd 

bebyggelse samt centrumbildning med 

servicebyggnader.

Den transformationsanalys som gjorts belyser de 

faktorer som är av intresse vid upprättandet av ett 

planförslag, med såväl hållbar som historisk förankring.

Det finns olika mönster, vilka successivt vävts in i 

varandra längs infartsvägarna mot och mellan de båda 

tätorterna. I Skanör Centrum, som ligger söder om den 

äldre stadskärnan med rutnätsstruktur, dominerar 

torget där byggnaderna vänder mot torget. Den 

friliggande bebyggelsen karakteriseras av grenstruktur. I 

Falsterbo ligger centrum utspritt i den historiska 

stadskärnan med mindre butiker, restauranger och 

service. Utanför det äldre Falsterbo dominerar en 

blandning av friliggande bebyggelse placerad enligt 

såväl grenstruktur och som linjär struktur.

Även en mindre höjning av havsnivån kommer att 

medföra att stora områden kan läggas under vatten. 

Detta innebär att bebyggelsen bör koncentreras till de 

högre belägna områdena på Falsterbonäset. 

Idag ligger stora delar av bebyggelsen på låg nivå varför 

man framöver behöver vidtaga åtgärder för att begränsa 

konsekvenserna av stigande havsnivåer.

4.5.1 Fas 4: Rekommendationer inför 
planlaboration och planförslag

Som följd av den heterogena uppbyggnaden av såväl 

Skanör som Falsterbo måste planlaborationen fokusera 

på att förena de framtida behoven med bibehållande av 

de historiska förutsättningarna och orternas karaktär 

till en hållbar lösning.
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Genom inventering av områden lämpliga för förtätning 

samt ställningstaganden utifrån gjorda analyser har en 

grund lagts för framtagande av ett planförslag.

Det finns två möjliga vägar att planera för ny bebyggelse 

i Skanör och Falsterbo: 

Det ena tillvägagångssättet är att planera för nya 

utbyggnadsområden. Ett exempel på ett sådant område, 

som har planerats och börjat bebyggas, är Skanörs 

Vångar. 

Det andra tillvägagångssättet är att förtäta enskilda 

tomter eller friytor inom befintlig bebyggelse. 

Avgränsning i Skanör sker för området kring Skanör 

centrum. 

Området saknar en klar gräns mot omgivningen. 

Riktlinjer för kommande projekt är att hitta en 

tydligare koppling till historiska strukturer och element 

och samtidigt beakta framtidens krav och behov. 

Omgestaltning och eventuella rivningar kan vara 

nödvändiga för att finna ny hållbar logik och struktur i 

Skanör centrum.

Avgränsningen i Falsterbo sker vid grönområdet, som 

ligger längs Strandbadsvägen och Vallbovägen, nordost 

om den historiska stadskärnan. 

Området omfattas av omkringliggande bebyggelse och 

ingår i ett homogent område med mindre friliggande 

bebyggelse. Riktlinjer för kommande projekt är att följa 

befintlig bebyggelsestruktur, men bryta logiken med 

den friliggande bebyggelsen och pröva flerbostadshus.
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59Kartbild 27. Utvalda områden för planförslag i Skanör och Falsterbo.
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Planlaboration 
och 
Planförslag



5 Planlaboration och 
Planförslag

”Men byggnadens yttre är ändå inte det viktigaste. Ett 

hus skall inte vara en färgad skulptur, som man upplever 

utifrån. Ett hus skall bilda ramen kring mänskligt liv, 

och det viktigaste är hur bra det fyller den uppgiften.”

     (Rasmussen 1974:68)
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Skanör Centrum

Kartbild 28. Primärkartan med ortofoto för Skanör centrala delarna.



5.1 Skanör centrum

1. Befintliga byggnader ersätts som innehåller 

dagligvaror, vårdcentral, bibliotek m, fl.

2. Rutnätsplanen från det gamla Skanör ligger till grund 

för den nya stadsstrukturen. Förslag på struktur. 

Orangefärgade byggnader föreslås ersättas.

3. Nyvångsvägen rätas upp och föreslås anläggas i 

vägstandard för spårburen trafik. Måtten för 

gaturummet blir större än för huvudgatorna i det gamla 

Skanör.

4. Bäckatorget öppnas upp mot Nyvångsvägen. På södra 

sidan föreslås "stadsradhus" för att rama in torget.

5. Kvarterstrukturen föreslås vara öppen så att man kan 

gå genom kvarteren till torget. Byggnadsvolymerna 

föreslås vara djupare än för traditionell 

bostadsbebyggelse, ämnat butikslokaler, dagligvaror och 

offentlig service. På en andra våning föreslås bostäder. 

Den totala höjden föreslås bli 2 till 2,5 våningar.
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Kartbild 29. De byggnader som föreslås ersättas markerade med orange 
färg.

Kartbild 30. Linjerna visar föreslaget mönster.



6. Delar av de parkeringsplatser som tas i anspråk ersätts 

med snedställda parkeringar kring torget. Övrig 

parkering föreslås ske längs med gatorna.

7. Två nya platser bildas vid den östra sidan av torget. 

En byggnad föreslås bli en fond i Nyvångsvägens 

siktlinje.

8. Den spårburna trafiken rekommenderas utformas 

trafikseparerad, med spåren mellan enkelrikade gator 

(Trivector Traffic:2011). Ny hållplats bör vara minst 80 

meter lång, därför föreslås den vid den östra delen. 

9. Befintlig parkeringsplats föreslås att samutnyttjas av 

de boende (kvällar och helger) och arbetade samt 

besökande (dagtid). 

10. Radhusbebyggelse föreslås som förtätning öster om 

tångvallen. Norra delen lämnas som grön- och 

rekreationsområde.

11. Vid Axelssons torg föreslås en paviljong som 

alternativ till bostadsbebyggelse.
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Bild 23. Radhus ritade av Hans Westman i Lund kan vara 
inspiration till föreslagna radhus.

Bild 24. Exempel från Ronneby där man kan nyttja grönrum 
som parkering.
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Skanör Centrum Planförslag Skanör.

Kartbild 31. Planförslag Skanör.
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Falsterbo

Kartbild 32. Primärkarta med ortofoto utanför gamla Falsterbo och vid 
Strandbadsvägen.



5.2 Falsterbo

1. Torget ramas in med ny bebyggelse. Den befintliga 

kan antingen rivas eller byggas om i två våningar. 

Bottenvåningar föreslås inrymma service och handel 

etc. På andra våningen föreslås bostäder.

2. Nya byggnader för flerbostadshus föreslås i 

gårdskaraktär. Gemensam parkering föreslås med 

möjlighet att köra fram till bostaden. Gångstigar mellan 

gårdarna föreslås.

3. Byggnader i upp till två plan föreslås, vilka kan 

utformas med såväl sadel- som pulpettak.

4. Mindre trädgårdar föreslås i anslutning till 

lägenheter. I övrigt naturträdgårdar.

Gång- och cykelbana söder om området ut mot 

Strandbadsvägen.
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Bild 25. Bild på området - idag gatukök.

Bild 26. Vy mot Strandbadsvägen.
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Falsterbo Planförslag i Falsterbo.

Kartbild 33. Primärkarta med ortofoto utanför gamla Falsterbo och vid 



5.3 Exempelbilder

I detta avsnitt visas några exempelbilder av arkitektur 

som skulle kunna passa in i de strukturer planförslagen 

föreslår. De exemel som visas är både lokala från Skanör 

och Falsterbo samt från Lund.  De skiljer sig även 

stillmässigt år.
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Bild 27. Vårdhemmet vid Ljungstyckevägen. Bild 28. Bilden tagen från ”Dragörsbyn” , Falsterbovägen, Skanör.
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Bild 29. Lägenheter vid Bävervägen mellan Skanör och 
Falsterbo.

Bild 31. Radhusbebyggelse i Lund, Östra Torn.

Bild 30. Radhusbebyggelse ritat av Hans Westman i Lund. Bild 32. Flerbostadshus i Lund, Östra Torn.
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6 Diskussion ”Om man säger sanningen kan man vara säker på att 

förr eller senare bli avslöjad.”

     Oscar Wilde

72

Diskussion
Källkritik
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Källförteckning



I detta examensarbete har - utifrån förväntade 

förändringar av Falsterbonäsets demografi,  miljö- 

(inklusive ökade havsnivåer) och näringslivsutveckling - 

ett planförslag tagits fram som syftar till en förtätning 

av utvalda områden i Skanör och Falsterbo.

Efter en bakgrundsbeskrivning (litteraturgenomgång) 

av ämnet ”Fysisk planering och hållbar stadsplanering” 

har några etablerade analysmetoder valts ut och 

presenterats i arbetet. Material har inhämtats från 

öppna källor och kompletterats och dokumenterats 

genom inventering på plats. Utifrån detta har det 

föreslagna planförslaget tagits fram.

Under arbetets gång blev det uppenbart att den 

ursprungliga fysiska avgränsningen för planförslaget 

(hela Skanör och Falsterbo) var för stort och det 

avgränsades därför till två mindre områden inom dessa. 

Efter inventeringen på plats och efter analyserna valdes 

Skanörs centrum samt grönområdet nordost om den 

gamla stadskärnan i Falsterbo, bland flera potentiella 

områden, för en djupare studie. En viktig faktor var att 

beakta konsekvenserna av en framtida havsnivåstegning.

I Skanör är dess centrum i behov av förnyelse eftersom 

bebyggelsen är i dåligt skick trots sin tids kvaliteter. Det 

finns olika uppfattningar huruvida det är 

kapitalförstörelse att riva vissa byggnader och bygga 

nytt i stället för att renovera. Ofta överstiger 

kostnaderna för renovering dem för ett nybygge. Vid 

nybyggnation är det viktigt att, parallellt med 

förtätning, säkerställa att områdets karaktär bevaras 

bland annat med trädgårdar och grönområden i 

anslutning till bebyggelsen. Detta benämns 

balanseringsprincipen (Helsingborgs, Lund & Malmö 

kommun 2003).

Vid planförslaget har Vitruvius tankar om begreppen 

Utilitas, Fermitas och Venustas legat till grund. 
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Utilitas
En viktig förutsättning för planförslaget är att skapa 

ökade möjligheter för fler människor att bosätta sig i 

Skanör-Falsterbo.

Det finns två tänkbara vägar att planera ny bebyggelse i 

Skanör och Falsterbo. Den ena är att planera för nya 

utbyggnadsområden. Ett exempel på ett sådant område, 

som redan har planerats och börjat bebyggas, är Skanörs 

Vångar. Fördelarna är att man kan planera och bygga 

från grunden. Nackdelarna är att man behöver ta ny 

mark i anspråk med kostnader för ny infrastruktur i 

form av nya vägar, teknisk försörjning mm.

Den andra vägen är att förtäta enskilda tomter eller 

friytor inom befintlig bebyggelse. Ett exempel på detta 

är ett nytt planförslag för det gamla stationsområdet i 

Falsterbo, där det förtätas med villor och lägenheter. 

Fördelarna med förtätning beskrivs i bakgrunden till 

detta arbete. Svårigheterna i samband med förtätning är 

att detta ofta upplevs som något negativt, vilket 

sammanfattas i uttrycket NIMBY (not in my 

backyard). Vid framtagandet av ett nytt planförslag är 

det därför av största betydelse att förankra förslaget hos 

medborgarna, vilket bland annat sker genom samråd.

En svårighet med förtätning kan vara att de aktuella 

områdena inte ägs av kommunen och behöver lösas in 

eller ersättas. I det aktuella planförslaget har förtätning 

framför allt föreslagits på mark som ägs av kommunen. 

Befintliga grönområden kan hotas eller få en förändrad 

karaktär. Exempel på detta är att ytor hårdgörs för att 

tillmötesgå dagens uppfattning av hur en trädgård eller 

ett grönområde skall utformas.

Den övre bilden (bild 33) visar hur en trädgård kunde 

se ut 1936 efter trädgårdsstadens ideal. Den nedre 

bilden (bild 34) visar ett karaktäristiskt exempel på en 

trädgård från 2000-talet med hårdgjorda ytor. Bilderna 

är tagna på utställningen Fritiden i Ystad 2011. 

Förtätning i Skanör och Falsterbo begränsas av att den 

befintliga bebyggelsen genomgående är låg. Byggnader i 

centrum som överstiger tre våningar är svåra att passa in 

i stadsbilden. Däremot är detta en möjlighet vid 

nybyggnation längs väg 100. Detta område lämpar sig 

väl för integrerad bebyggelse med enfamiljs- och 

flerfamiljshus. För att underlätta tillgängligheten 
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föreslås en utbyggnad av spårburen trafik samt övrig 

kollektivtrafik. 

Fermitas
En stad, en ort, ett område eller ett samhälle blir 

hållbart först då dess planering beaktar de olika livsfaser 

dess invånare lever i och vilka behov de har. Den 

gemensamma faktorn - boendet - måste kombineras 

med ett varierat serviceutbud av alltifrån förskolor, 

skolor, daghem, fritidshem, äldreomsorg, 

trygghetsboende, affärer, post, bank, vårdcentral, 

distriktssköterska, barnavårdscentral etcetera. Därtill 

behövs kommunikationer med omvärlden, såväl 

allmänna som enskilda.

I planförslaget har möjligheten att skapa lokaler i 

bottenvåningen av flerfamiljsfastigheter för affärer mm 

lagts in. Därtill planeras mötesplatser i form av mindre 

torg och gemensamma gångstråk i närhet till 

bostäderna.

Alla nybyggnationer skall uppföras med modern teknik 

och med en långsiktig hållbarhet.

Även om kostnaderna i ett kort perspektiv kan te sig 

höga så är de i det långa loppet ett välinvesterat kapital.

Venustas
För att skapa en attraktiv boendemiljö har i 

planförslaget följande grundprinciper prioriterats: 

måttlig täthet, låga byggnader, trädgårdar i anslutning 

till alla hus samt inritats traditionella gator, torg och 

platser (Rådberg 1994).
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I detta arbete integreras en- och flerfamiljshus på ett 

sätt som även skapar förutsättningar för etablering av 

arbetsplatser såväl i form av butiker som 

serviceinrättningar. Härigenom reduceras behovet av 

resor till andra centra (t.ex. Toppengallerian i Höllviken 

eller Nova Lund) samtidigt som mark och 

grönområden bevaras.

En framtida boendemiljö behöver karakteriseras av 

måttlig bebyggelsetäthet, inte alltför höga hus och 

byggnader, bevarande av traditionella gator, torg och 

platser samt en ”grön” miljö, t.ex. genom trädgårdar och 

grönområden tillgängliga för alla. Det presenterade 

planförslaget har som mål att beakta dessa grundbultar. 

Förhoppningsvis kommer så att ske som följd av detta 

arbete som i enligthet med Geddes teorier har arbetet 

planerats enligt Survey-Analys-Plan.
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7 Källkritik

”Good Artists copy, Great Artists Steal”

     Pablo Picasso

Till detta arbete har icke-vetenskapliga källor använts 

t.ex Ullstads text. 

Det kan även riktas kritik mot de analysmetoder som 

använts (den Realistiska stadansanlysen respektive 

Geddes teorier). Den Realistiska stadansanlysen 

fokuserar främst på att beskriva hur bebyggelsen har 

förändrats och dess (stadens) primära element. Enligt 

Geddes fokuserar man på Survey-Analys-Plan. 

Analyserna ska då vara objektiva. 

Det finns kritik mot empiriska och evidensbaserade 

metoder eftersom det ofta det finns ett glapp mellan 

resultaten av dessa och föreslagen planering (Faludi & 

Waterhout 2006).
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8 Utvärdering

”All truth passes through three stages. First, it is 

ridiculed. Second, it is violently opposed. Third, it is 

accepted as being self-evident. ”

    Arthur Schopenhauer

Schön (1983) ställer upp fem kriterier som ligger till 

grund för utvärderingen:

Kan jag lösa de problem jag har formulerat?

Förtätning utifrån de geologiska begränsningar som 

identifierats.

Detta har beaktats i arbetet och förtätning föreslås i 

områden som är högt belägna eller med möjligheter till 

utökat skydd mot stigande havsnivåer.

Samtidigt skapas ökade bostadsmöjligheter och 

bibehålls städernas historiska karaktär.

Genom förtätning av utvalda områden i Skanör och 

Falsterbo skapas möjligheter till en blandad stad. Båda 

städerna kan utvecklas, även på olika sätt.

Detta kan ske genom fler radhus, genom flerbostadshus, 

genom att bygga på höjden samtidigt som man bevarar 

befintliga grönområden och tar hänsyn till det 

historiska utvecklingen.

Är jag nöjd med det jag kommit fram till?

Resultatet av detta arbete är att jag har lärt mig mer om 

Skanör och Falsterbo och intressanta frågor dom berör 

stadsbyggnad. Jag har även lärt mig en del om mig själv 

som jag tidigare inte varit medveten om.

Är planförslaget konsekvent utformat?

För att komma fram till ett planförslag har jag flera 

gånger fått ta skissandet och laborerandet ett varv till, 

vilket är en viktig del i en sådan process. En dialog i 

form av samråd saknas. Däremot har jag pratat med 

många lokalboende då jag inventerade. 

Stämmer detta med fundamentala värderingar?

Förslagen medför förhoppningsvis att städernas 

utvecklas till hållbara samhällen samtidigt som det 

beaktar behovet  av grönområden och variation av 
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stadsbilden. Det finns många konflikter och 

utmaningar för den fysiska planeringen vid sådana 

områden som behandlas i detta arbete. 

Har jag besvarat uppsatta frågeställningar?

Ja - frågeställningarna besvaras i arbetet.

8.1 Fortsatta Studier

Förtätning längs väg 100 är en intressant utmaning.

Vidare behöver de geologiska förändringarna 

kontinuerligt bevakas särskilt med hänsyn till de 

stigande havsnivåerna. 

9 Addendum

Sedan föreliggande arbete sammanställts har 

Länsstyrelsen i Skåne Län i ett yttrande till

Vellinge kommun (Dnr 500-14103-11 Handlingsplan 

för skydd mot stigande havsnivåer) fastslagit att ”ny 

bebyggelse på Falsterbonäset inte är förenlig med plan- 

och bygglagens regelverk om den placeras på nivåer 

lägre än 3,0m”.

Konsekvenserna av detta yttrande är beaktade i 

föreliggande arbete i det att de föreslagna områdena för 

förtätning alla ligger på en nivå som överstiger 3,0 m 

över havsnivån.
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