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Sammanfattning

Närheten till Danmark och utvecklingen av Öresundsregionen har länge skapat positiva och dynamiska effekter 
för Skåne, med ökade investeringar och etableringar. Avståndet mellan Sverige och Danmark är kort vilket un-
derlättar rörligheten för kapital, varor, tjänster och arbetskraft. På den svenska sidan om Öresund är den privata 
tjänstesektorn med högutbildad arbetskraft huvudsakligen koncentrerad till sydvästra delen av Skåne. Malmö är 
Sveriges tredje största stad med nästan 300 000 invånare, denna region är länets ekonomiska motor. 

Intill Malmö ligger Lund som är en av Sveriges största studieorter. Med omkring 30 000 studenter och 10 000 
inflyttade varje år är det en snabbt växande stad. Två stora laboratorieanläggningar planeras att byggas i Lund, 
forskningsstationen ESS och laboratoriet för accelerator- och kärnfysik, MAX IV. Anläggningarna väntas att bli 
större projekt än både Öresundsbron och Citytunneln i Malmö. Detta innebär många arbetstillfällen inom bygg-
branschen men även inom näringslivet i stort, bland annat väntas en stor inflyttning av gästforskare och professorer 
från andra länder till regionen.  

Åkarp ligger mitt i denna expansiva Öresundsregion i Burlövs kommun. Ortens fördelaktiga läge intill E20, E22 
samt södra stambanan gör orten till ett intressant bostadsalternativ för människor som jobbar i Malmö, Lund eller 
Köpenhamn. De goda kommunikationerna och snabba förbindelserna med Pågatåget gör det lätt för ortens in-
vånare att pendla.   

Åkarp är en kompakt ort som främst består utav friliggande enfamiljshus. Järnvägen är en stor barriär och delar 
orten i en nordlig och sydlig del. På många av de tomma plättarna som finns idag ligger detaljplan som fortsätter 
bygga på glesa bebyggelsestrukturer. I kommunens översiktsplan står det att Åkarp och huvudorten Arlöv och ska 
fortsätta att utvecklas som två orter och ska inte byggas samman. De öppna stråken i landskapet mellan samhällena 
skall behållas. Vidare vill man från kommunens sida få tätortkärnorna att fungera som mötesplatser och träffpunk-
ter för alla, något som ska skapa folkliv och öka känslan av trygghet.

Åkarp är omgärdad av en av Sveriges bördigaste jordbruksmarker. För att inte ständigt ta mer jordbruksmark i 
anspråk förtätas orten runt stationsområdet och en yttre gräns för expansion sätts. Projektet om nerdikning och 
överdäckning av södra stambanan gör det möjlig att bygga närmare stationsområdet då bullret kommer att min-
ska. Utbyggnaden med bostäder och verksamheter låter den norra och södra delen att växa ihop och göra Åkarp 
till en sammanhängande ort. Expansionen av den nya bebyggelsen sker med kvartersstruktur, en högre exploat-
eringsgrad än vad som finns idag. Detta för att låta så många människor som möjligt ska få en så kort sträcka till 
den nya tågstationen. Närheten till lantbruksuniversitetet i Alnarp utnyttjas genom att göra Åkarp till en nod för 
lantbruksstudier där studenter kan bo och befolka gatorna. En ny gymnasieskola med samma inriktningsområde 
tillkommer vilket förstärker ortens karaktär som säte för lantbrukslära. 

Med denna förbättring kan Åkarp stärka sin karaktär och ställning i Öresundsregionen och bli en ort som utvecklas 
på ett långsiktigt sätt i framtiden. 
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Burlöv i Öresundsregionen

Burlöv är en av Sveriges till ytan minsta kommuner 
på 19 km2 och ligger strax nordost om Malmö. Burlöv 
består utav två större orter, Arlöv och Åkarp, och har 
totalt 16 000 invånare (Statistiska Central Byråns hem-
sida 2009). Kommunen gränsar även till Staffanstorp 
och Lomma. I den norra delen av Burlöv ligger Arlöv 
och Åkarp. Den södra delen består utav högklassig 
åkermark samt ett antal verksamhetsområden. I den 
västra delen finns en smal kustremsa mot Öresund och 
halvön Spillepengen. Genom Burlöv går södra stam-
banan mellan Malmö och Stockholm.

Öresundsregionen med Malmö och Köpenhamn är 
en stark tillväxt- och storstadsregion i norra Europa. 
Samarbetet mellan de båda städerna har intensifier-
ats sedan tillkomsten av Öresundsbron. Arbets- och 
bostadsmarknaden är två exempel på marknader där 
båda städerna har kunnat dra nytta av varandra. Varor, 
tjänster, arbetskraft och köpkraft pendlar flitigt fram 
och tillbaka över sundet. I och med att infrastrukturen 
ständigt förbättras flyttas gränsen för regionen allt län-
gre ut. 

Öresundsregionen väntas öka med 350 000 invånare 
från år 2007 till fyra miljoner år 2026. De senaste åren 
har folkökningen på den svenska sidan varit större än 
på den danska (Region Skåne 2007, s.4).

Citytunneln i Malmö är ett av projekten som förbät-
trar infrastrukturen i den växande Öresundsregionen. 
När bygget står klart kommer restiden från Lund till 
Köpenhamn att förkortas från 58 minuter till 46 mi-
nuter (Citytunnelns hemsida). Kommunikationerna 
blir också bättre till de delar av Malmö som får nya 
tågstationer, Triangeln och Hyllie. Även resenärer till 
och från Trelleborg och Ystad påverkas då de inte be-
höver byta tåg på Malmö central för att resa vidare på 
andra sträckor. För Åkarps del betyder detta att man 
kan utvecklas till att bli en attraktiv bostadsort för ar-
betskraft i Öresundsregionen.

1. Bakgrund

Burlöv
Malmö

Trelleborg

Lund

Eslöv

Landskrona

Staffanstorp

Lomma
Köpenhamn

Burlövs kommun i Öresundsregionen.
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Åkarp i Burlöv

Åkarp ligger i norra delen av Burlöv på södra stamban-
ans sträckning mellan Malmö och Stockholm. Det är 
den näst största orten i kommunen med 5 600 invånare 
2009 (Burlöv kommuns hemsida). Åkarp har ett bra 
infrastukturellt läge intill vägkorset med E20 och E22. 
Motorvägarna avgränsar bebyggelsen där de passerar 
i väst och sydost. I övrigt ligger orten omgärdat av åk-
ermark på det öppna skånska landskapet. Avstånden 
till Lomma och Staffanstorps kommun är korta, kom-
mungränserna ligger nära inpå bebyggelsen i Åkarp. 
Till centralorten Arlöv är det under två kilometer. Med 
cykel tar det cirka fem minuter till Sveriges lantbruk-
suniversitetet i Alnarp.       

Alnarp

E20

E22

Södra
 st
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ban

an

Lundavägen

Lomma Hjärup

Lund

Burlöv

Åkarp

Sta�anstorp

Malmö

Väg Järnväg Pågatågstation

Åkarp är ett klassiskt stationssamhälle och har sedan 
tågstationens tillkomst 1856 vänt sin framsida mot 
järnvägen. Men på senare tid, då trafiken på sträck-
an blivit allt intensivare, har orten vänt ryggen mot. 
Idag är ortens karaktär i mångt och mycket en förstad 
till Lund och Malmö med ett fåtal verksamheter och 
stationspark. Det är en lugn bostadsort som nästan 
uteslutande består utav friliggande enfamiljshus och 
radhus, en populär plats för barnfamiljer. 

Åkarps Pågatågstation ligger mellan Burlöv och 
Hjärups stationer. Förutsättningar för pendling är 
goda, tågen stannar mellan två till tre gånger i timmen 
och det tar ungefär åtta minuter i vardera riktningen till 
Malmö och Lund. Tågstationen ligger centralt i orten, 
hit leder flera gång- och cykelvägar. 

Åkarp med omgivningar.
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2010. Medgivande I 2010/0027.
 

Burlövs kommun.
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Problemställning

Burlöv är en infrastrukturellt tyngd kommun som prä-
glas av stora infartsvägar till Malmö. Detta upplevs 
som ett problem då motorvägarna är visuellt framträ-
dande element som begränsar den fysiska expansionen  
på Åkarps västra och sydöstra sida. Den omkringlig-
gande jordbruksmarken ställer ytterliggare krav på att 
den bebyggelse som tillkommer inte tar onödigt stora 
ytor i anspråk. 

Åkarp är en kompakt ort med få platser inne i sam-
hället att förtäta på. De planer och projekt som finns 
fortsätter bygga på den befintliga strukturen av frilig-
gande småhusbebyggelse. För att ta vara på jordbruks-
marken kan andra bostadsstrukturer efterstävas. Dock 
har kommunen uttryckligen sagt att man vill bevara 
Åkarps karaktär som stationssamhälle med småhusbe-
byggelse i parkmiljö.

Järnvägen utgör lika mycket ett problem som en 
tillgång då den delar orten i en nordlig och en sydlig 
del. De passerande tågen skapar mycket buller vilket 
gör stationsområdet svårt att använda.   

I Burlövs översiktsplan vill kommunen att tätorts-
kärnorna ska fungera som mötesplatser för invånarna. 
De verksamheter och servicefunktioner som finns lig-
ger utspridda i den västra och södra delen av orten. Den 
norra delen består nästan uteslutande av boende. En 
blandning av verksamheter och bebyggelse skulle ge 
upphov till ett större rörelsemönster i Åkarp. En viktig 
fråga att besvara har således varit hur man kan skapa 
en trivsam boendemiljö som främjar sociala aktiviteter 
och låter människor har nära till olika verksamheter.

Möjligheter

I framtiden skulle Åkarp kunna utvecklas till att bli 
en småstad, stark nog att försörja sina invånare med 
arbetsplatser, bostäder, handel och aktivitetsutbud. Ett 
samhälle där inte bara det nödvändigaste finns, utan 
också ett större utbud av varor och tjänster. Ett rikt 
folkliv kan befolka gatorna och de boende behöver 
inte åka till andra städer för att uträtta ärenden. 

Med sitt geografiska läge centralt i Öresundsregionen 
skulle man kunna vara ett attraktivt bostadsalterna-
tiv till dem som arbetar i Malmö, Lund och Köpen-
hamn. Tack vare sin tågstation skulle Åkarp kunna 
gå i bräschen genom att ha rekordmånga trafikanter 
i förhållande till sin storlek som använder tåget som 
färdmedel. 

Åkarp skulle kunna stärka sin ställning mellan kran-
skommunerna i sydvästra Skåne och bli en ort av 
tredje rang i storlekshierarkin efter Malmö och Lund/ 
Lomma. Genom att förbättra kommunikationerna till 
omkringliggande kommuner, till exempel Staffanstorp 
och Lomma kan orten dra till sig människor från om-
landet som kommer till Åkarp för att handla eller strosa 
omkring. Stationsvägen som löper parallellt med järn-
vägen är bland det första man ser från tågperrongen. 
Här finns goda förutsättningar för att utnyttja läget för 
service eller verksamheter.    

Det omkringliggande landskapet ska ses som en 
kvalitet med möjlighet att nyttjas för rekreation eller 
närodling för de boende.  
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Syfte

Syftet med examensarbetet har varit att upprätta ett 
planförslag för Åkarp som gör att orten kan utvecklas 
på ett varaktigt och flexibelt sätt i framtiden. Förhål-
landen så som den omkringliggande jordbruksmarken 
och inramningen av motorvägar ställer krav på hur en 
utveckling kan te sig. Hur kan man med hjälp Åkarps 
geografiska läge i Malmö- och Öresundsregionen 
främja en utveckling av orten som stärker användandet 
och resandet med kollektiva färdmedel. 

Avgränsning 

Examensarbetet behandlar utvecklingen av hela 
Åkarp, med fokus på bebyggelsestrukturen, gaturum-
men och grönskan. Planområdet inkluderar hela orten 
vilket gör att den fysiska avgränsningen sker runt om 
bebyggelsen. Alltså kommer ingen planområdesgräns 
att ritas ut. 

Metod 

I detta arbete används analysmetoden Realistik by-
analys. Realistisk byanalys är en metod utvecklad av 
Karl Otto Ellefsen och Dag Tvilde och som används 
för att beskriva samhällens och städers utformning-
sprocesser. I Sverige har denna analysmetod fått nam-
net ortsanalys. En stad kan bli förstådd utifrån olika 
perspektiv, bland annat historiska traditioner. I re-
alistisk byanalys ses staden som ett resultat av olika 
pådrivningskrafter som under historiens gång har for-
mats av tidstypiska bebyggelseideal och händelser i 
stadsmiljön (Ellefsen & Tvilde 1991, s.7). 

Hypotesen för analysen är att det finns ett samband 
mellan form och innehåll. Realistisk byanalys beskriv-
er således innehållet i den arkitektoniska formen på 
den specifika platsen, till exempel: vilket förhållande 
till gatan ett bostadskvarter har, hur mönstret av be-
byggelse ser ut inne i ett kvarter, vilka typer av hus 
kvarteret består av samt detaljutformning så som fas-
ad- material och taktyp. I den realistiska byanalysen 
visas vilka primära element som har format stadens ut-
formning och arkitektur genom historien. Primära ele-
ment kan vara äldre planer som styrt utformningen av 
bebyggelsen men även faktiska händelser, till exempel 
bränder. En annan del av analysen är att ge riktlinjer 
för den arkitektoniska utformningen. Anledningen till 
varför det kallas realistisk byanalys är att analysen ska 
behandla de faktiska betingelser som finns i miljön – 
inget påhittat (Ellefsen & Tvilde 1991, s.10).  

En begränsning av analysmetoden är att den varken 
entydigt eller lätt ger några vidare riktlinjer för plan-
eringen. Analysmetoden är främst en beskrivning av 
bebyggelsemiljöns framväxt, hur och av vad den har 
påverkats över tid. Genom att själv se ett mönster från 
bebyggelsehistorien samt vilka primära funktioner som 
har påverkat miljön kan någorlunda icke-subjektiva 
slutsatser dras. I övrigt är mycket subjektivt. Analysen 
ska i sig inte ge en normativ värdering av arkitektur.

Karta över bebyggelsen i Åkarp som den ser ut idag. Kommungränsen 
för Burlöv är markerad i rött. 
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Disposition

Arbetet består utav sex textkapitel som kan delas in i 
tre överordnande delar: en bakgrundsdel som innefattar 
kapitel 1 till 3, en analysdel som består av kapitel 4 samt 
en förslagsdel med ställningstaganden och planförslag 
i kapitel 5 och 6. Den första delen, innehållande bakgr-
und, planeringsförutsättningar och planeringsproblem 
ska kunna läsas individuellt utan att läsaren behöver 
ha några förkunskaper. Den andra delen bestående av 
en analys ska läsas tillsammans med den första. Den 
tredje delen med ställningstagandet och planförslaget 
ska ses som ett resultat av vad som framkommit i de 
två föregående delarna. 

Bostadsområde i norra delen av Åkarp.



14

Geografi

Åkarp ligger i det flacka slättlandskapet i den syd-
västra delen av Skåne, mellan Malmö och Lund. Det 
är cirka åtta kilometer till de båda städernas centrum. 
En svag lutning ner mot ortens södra delar är den ända 
existerande höjdskillnaden. Det närmsta öppna vat-
tendraget är Öresund. Landskapet runtomkring Åkarp 
består främst utav högklassig jordbruksmark. Jord-
bruksmarken är en av landets mest bördiga (klass 
9-10). 

Orten omfattar ett område på cirka 300 hektar och 
trafikeras med tåg och buss under veckans alla dagar. 
Det är lätt att ta sig till Malmö och Lund, då restiden 
är under tio minuter och inga byten behövs. På tågsta-
tionen stannar alla Pågatåg som går norrut från Malmö 
central.

Lundavägen, som är den gamla vägen mellan Malmö 
och Lund, går genom Åkarps södra del och är en his-
torisk allé som har sin lätt kurviga karaktär kvar. Här 
stannar bussar som går mellan Lund och Malmö. Al-
narpsvägen är en annan betydande gata som går från 
Lundavägen genom orten och vidare till lantbruksuni-
versitetet i Alnarp.

2. Planeringsförutsättningar

Enligt siffror från Statistiska centralbyrån var den reg-
istrerade inpendlingen för 2007 totalt 5833 personer. 
Av dessa var en klar majoritet, 5534 personer från an-
dra kommuner i Skåne län. Siffrorna för utpendling 
samma år mätte totalt 4943 personer, varav 4737 pend-
lade till arbeten i andra kommuner i länet (Kommu-
nfakta Burlöv, 2009). Anledningen till att siffran för 
inpendling är hög antas vara att studenter som ska till 
Alnarp går av tåget i Åkarp. Könsfördelningen visar 
att en större andel män än kvinnor pendlar in och ut 
från kommunen.

Åldersstrukturen är snarlikt riket i stort med viss skill-
nad i att Åkarp har en högre andel yngre befolkning 
under 15 år. Sverige i stort en högre andel personer 
över 80 år gamla (Kommunfakta Burlöv, 2009). 

Åkarp med omgivningar.
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Mellan år 1940 och 1960 växte småskalig bebyggelse 
fram söder om Lundavägen. Bilens intåg i samhället 
fick till följd att den norra sidan om järnvägsspåren 
började utnyttjas, då man inte längre var bunden till 
tåget. 

Under 1970-talet kom småhusbebyggelsen från mil-
jonprogrammets bostadsproduktion att dominera över 
den handel och verksamhet som hittills växt fram. På 
båda sidor om stambanan tillkom nya bostadsområden 
innehållande en viss typ av hus, till exempel radhus 
och parhus (Ortsanalys 2002, s. 8). 

Bebyggelsen och dess utveckling

Åkarp fick sitt namn efter en bonde vid namn Åke 
som kring 1000-talet lät uppföra ett torp ute på den 
skånska slätten (Engholm 2005, s.16). Åkes torp blev 
således Åkarp. Under 1700-talet bestod Åkarps by av 
tolv gårdar, alla låg samlade intill den plats som idag 
kallas centrum, korsningen Byvägen och Alnarpsvä-
gen (Engholm 2005, s.16). Husen låg samlade runt en 
öppen plats – gadan. 1813 kom en plan för hur en-
skiftet i Åkarp skulle gå till. Enskiftet tvingade gårdar 
flytta ut från bykärnan. Men jämfört med andra byar 
blev inte skiftet lika omfattande, cirka hälften stannade 
kvar i mitten av byn på sina ursprungliga platser (Ort-
sanalys Åkarp 2002, s.6). Under 1800-talet ökade be-
folkningen i stora delar av Sverige, så också i Åkarp. 
De nya invånarna ägde ingen egen mark utan byggde 
hus längs vägar och på jord som de hyrde (Engholm 
2005, s.33). 

1856 rullade det första tåget in på stationen i Åkarp 
(Engholm 2005, s.39). Vid stationen växte små indus-
trier och verksamheter upp (Burlöv kommuns hemsi-
da). De snabba kommunikationerna med tåget hjälpte 
Åkarp att växa, även om utvecklingen inte var lika 
explosionsartad som i andra orter. Efter år 1900 tog 
villabebyggelsen fart och en mängd olika arkitektursti-
lar användes, bland annat jugend- och schweizerstil. 
Villorna uppfördes kring stationsområdet samt vid Al-
narpsvägen och Byvägen. 1904 byggdes ett nytt sta-
tionshus strax söder om det gamla, eftersom det gamla 
stationshuset ansågs vara omodernt (Engholm 2005, 
s.41). 1914 blev Åkarp municipalsamhälle. 

Äldre villa från sekelskiftet 1900 intill Alnarpsvägen.

Bebyggelse på Stationsvägen från sekelskiftet 1900.
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Landskap och grönstruktur

Allmänt
Åkarp ligger i det låglänta slättlandskapet mellan 
Malmö och Lund. Områdena intill och norr om järn-
vägsspåren är flacka. I övrigt sluttar orten svagt nedåt 
i sydlig riktning mot Lundavägen. Burlöv är en liten 
kommun vars naturmark främst utgörs av jordbruks-
mark. Åkarps omkringliggande landskap är platt och 
klimatförhållandena är gynnsamma för odling. Varken 
några större skogsområden, sjöar eller bergsknallar 
finns i omlandet. Det närmsta vattnet är Öresund i 
väst.  

Park

Skogsdunge

Jordbruksmark

Bostadsområde med tät och 
hög grönska

Vatten

Karta över landskap och grönstruktur.

Sedan 1980-talet har orten förtätats ytterliggare med 
enfamiljshus kring Östra gårdsvägen och Sirapsvägen 
i ortens östra respektive södra delar.

Idag utgörs bebyggelsen i Åkarp främst av friliggande 
enfamiljshus, radhus och parhus som tillkommit från 
år 1965 och framåt. Samtidigt finns en välbevarad äl-
dre bebyggelse från sekelskiftet 1900 i ortens centrala 
delar. Endast några enstaka flerbostadshus bryter mön-
stret av enfamiljshus. Bostadsområdena ligger tätt in-
till varandra med sammankopplande gång- och cykel-
vägar. Det finns få oexploaterade platser inne i Åkarp. 
I den södra delen av orten finns fler servicefunktioner 
än i den norra, där knappt några verksamheter åter-
finns. En blandning av funktioner med bebyggelse kan 
ge underlag för ett större rörelsemönster. 

Jacobs nämner trottoarer, som en företeelse som kan 
få människor att uppehålla sig i stadsmiljön. Trottoarer 
fyller fler syften än att bara ge plats åt gångtrafikanter. 
Den rörelse av människor som uppstår är betydelse-
full för att få gatan att upplevas som en levande plats. 
När människor säger att de känner sig otrygga i stad-
smiljön är det ofta gatorna de syftar på. En lugn gata 
som de boende kan ha uppsikt över och som används 
av fotgängare har goda förutsättningar för att skapa ett 
tryggt område (Jacobs 1961, s.51).   

Jacobs anger tre egenskaper ett område ska ha för att 
gatorna ska klassas som trygga. För det första måste 
det finas tydliga gränser mellan vad som är privat och 
vad som är offentligt. För det andra måste det finnas 
ögon på gatan, dessa tillhör de boende. För det tredje 
måste trottoarerna användas någorlunda kontinuerligt, 
både för att ögonen på gatan ska bli fler och för att 
människor i husen ska lockas att titta ut på trottoarerna 
(Jacobs 1961, s.57). 
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Naturen i den sydvästra delen av Skåne skiljer sig från 
övriga delar. Till exempel består den nordöstra delen 
av mer skogsmark och kuperad terräng. Kopplingen 
mellan det omkringliggande landskapet och Åkarp up-
plevs som bra även om den idag är outnyttjad. Ofta 
skymmer en planterad träd- eller buskrad utblickarna 
mot det omgivande jordbrukslandskapet. Endast ett 
fåtal skogsområden med höga träd återfinns i grönom-
rådena inne i Åkarp.  

Jordbruksmark
All jordbruksmark i Sverige tilldelas ett värde från 
1 till 10, där 10 avser mark med den högsta produk-
tionskapaciteten. Marken i sydvästra Skåne är en av 
landets bästa. Runt Åkarp finns de högsta klasserna 
från 8-10. Burlövs kommun hade 628 hektar åkermark 
2008 (Jordbruksverket hemsida). Odlingen sker nästan 
året runt då olika grödor kan odlas under olika tider 
av året. I Burlövs kommun odlades förra året vårkorn, 
höstvete, sockerbetor, höstraps, trädgårdsväxter mm. 
Vårkorn och höstvete upptog tillsammans 64% av den 
totala odlingsbara markarealen i kommunen år 2008. 
Endast 4 % av marken låg då i träda, vila (Jordbruks-
verkets hemsida). 

Värdet av jordbruksmarken bestäms framförallt av 
markens möjlighet till avkastning. Därutöver inverkar 
följande punkter på värdet (Region Skåne 2009, s. 
28):

rättigheter och avtal kopplade till marken, till  ■
exempel jakträtt.

avtal kopplade till marken, till exempel arren- ■
deavtal och servitut.

miljöskydd eller andra krav som begränsar an- ■
vändandet av marken.

Priset på jordbruksmark i Sverige är uppdelat på fem 
olika klasser efter avkastning i ton per hektar. Skåne 
täcks av de tre högsta klasserna, där den sydvästra 
delen har högst medelkostnad per hektar. Siffror från 
2008 visade en prisökning med 21% per hektar jäm-
fört med 2007 (LRF konsult 2008, s.1).  

Öster om Åkarp skiljer ett 1,6 kilometer band av åker-
mark bebyggelsen från Hjärup i Staffanstorps kommun. 
I Staffanstorp har man identifierat jordbruksmarken 
som ett nationellt intresse för naturvårdsmiljön och 
som länsintresse för kulturmiljövården (Staffanstorps 
kommuns översiktsplan 2002. s.7). I Burlöv har man 
identifierat odlingslandskapet och kulturmiljöerna 
söder om Åkarp, kring Burlövs Egnahem och Burlövs 
kyrkby, som riksintresse för kulturmiljövård. Det om-
råde som ligger inom kommunens gränser öster om 
Åkarp står inte omnämnd i översiktsplanen.  Avståndet 
mellan bebyggelsen i Lomma tätort och Åkarp är kort, 
ca 600 meter. Marken på Lommas sida om kommun-
gränsen nyttjas för odling, kommunen har även identi-
fierat detta område som tillkommande ekologisk kor-
ridor (Lomma kommuns översiktsplan 2008, s.33). 
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Parker
Även om bebyggelsen i Åkarp är tät finns ett mindre 
antal grön- och parkområden inne i bostadsområdena 
som kan användas för rekreation. Stationsparken är vad 
som mest kan likna en fullskalig stadspark. Den ligger 
söder om järnvägsspåren vid den gamla stationsbyg-
gnaden. Parken består utav en damm som omges av 
hög vegetation. Runt dammen finns sittbänkar samt 
en grusad promenadstig. Vegetationen närmast spåren 
skymmer till viss del tågen som passerar, men fort-
farande hörs bullret. 
I norra delen av Åkarp ligger två andra parker, Svane-
torpsparken och Karstorpsparken. Svanetorpsparken 
består av öppna grönytor och skogsdungar. Asfalterade 
gång- och cykelstigar leder mellan bebyggelsen på 
vardera sida. Mitt i grönområdet ligger villan Svane-

Stationsparken med Åkarpsdammen.

torpet som inhyser en förskola. Karstorpsparken är ett 
mindre grönområde med tät vegetation och promenad-
stig runt en damm. 

Vatten
Dagvattenhantering sköts idag med hjälp av Alnarpsån 
som rinner från Hjärup ner till stationsparken i Åkarp. 
Vidare finns dammen i Karstorpsparken som samlar 
upp dagvatten från de norra delarna. 
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Huvudstrukturer och trafiknät 

Barriärer
Kevin Lynch menar att gränser är linjära element mel-
lan två olika områden, till exempel strandlinjer och 
järnvägsspår. De tenderar att fragmentisera miljön i 
olika områden men behöver inte alltid upplevas som 
oöverkomliga barriärer. För att en gräns ska upplevas 
som barriär krävs att den är visuellt framträdande i 
miljön, har en kontinuerlig form utan avbrott samt är 
omöjlig att ta sig över för korsande trafik. Men gränser 
kan också vara stråk som människor rör sig utmed och 
som binder samman områden (Lynch 1960, s.65). 

På liknande sätt definierar Jacobs gränser som den 
yttre delen av ett sammanhängande utsträckt område 
med samma användningsområde. Gränsen utgör ofta 
själva kanten av ett område men kan även vara något 
som finns mitt i, till exempel ett järnvägsspår. Deras 
beteende är tvärtemot gatornas som kopplar samman 
områden och funktioner. De kan upplevas som livlösa 
och passiva objekt men en gräns utövar också själv ett 
aktivt inflytande på miljön (Jacobs 1961, s.287). 

Det grundläggande problemet med gränser är att de ofta 
skapar återvändsgränder i stadsmiljön som begränsar 
människors rörelsemönster (Jacobs 1961, s.287). Eft-
ersom få personer utnyttjar området intill spåren ska-
pas vakuumzoner i dess närhet som ingen använder. 
Det finns inga passerande rörelser mot gränsen.   

Södra stambanan går mellan Malmö och Stockholm 
och skär rakt igenom Åkarp. På sträckan passerar 
X2000-tåg, Öresundståg, Pågatåg samt godståg. Järn-
vägen delar Åkarp i två delar och utgör en stor barriär. 
Boende i de norra och södra delarna har svårt att ta 
sig till respektive område på andra sidan spåren. Idag 
är Alnarpsvägen den enda bilöverfarten över spåren. 
Denna ligger i plan och bommarna är ofta nerfällda på 
grund av alla tåg som passerar. Det bildas långa köer 
intill stationsparken. 

Vid tågstationen finns även en gång- och cykelun-
dergång. Inga bullerdämpande åtgärder mot järnvä-
gen, så som plank- eller bullervall, finns.
En buskrad som är planterad jämte spårområdet be-
gränsar synen av tågen, men har ingen ljuddämpande 
effekt. Detta gör att järnvägen hörs i både den norra 
och södra delen om spåren.

Bilkö i väntan på att bommarna ska fällas upp vid järnvägsöverfarten 
vid Alnarpsvägen. 

Södra stamnbanan genom Åkarp.
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E20/ E6 är fyrfilig där den passerar väster om Åkarp. 
Trafiken mellan Malmö och Göteborg är omfattande, 
både av personbilar och lastbilar. Vägen ligger up-
phöjd på en vägbank med bullervallar. Skyddsavstån-
det från motorvägen i förhållandet till bebyggelsen är 
100 meter. Under E20 löper två bilvägar, Svanetorps-
vägen till Lomma samt Alnarpsvägen mot Alnarp. Det 
finns varken av- eller påfarter till E20 från Åkarp. Vid 
en mätpunkt väster om Åkarp uppmättes 33640 fordon 
i årsmedeldygnstrafik år 2006. 

E22/Stockholmsvägen går sydost om Åkarp upp till 
Norrköping via Kristianstad och Kalmar. Det är en väg 
med fyra filer och motorvägsstandard. E22:an ligger 
upphöjd, och tillsammans med bullerplank blir bull-
ret från vägen lägre än det från tågen. I södra delen 
av Åkarp ligger bebyggelsen tätt inpå, exempelvis på 
Galjonsvägen är avståndet mindre än 50 meter från 
motorvägen. Det finns tre bilvägar under E22:an: mot 
Burlövs gamla kyrka, Kattarp och Norrevång. År 2006 
uppmättes 37250 fordon i årsmedeldygnstrafik på 
sträckan söder om Åkarp vid Kabbarpsvägen.  

På åkermarken öster om Åkarp i Staffanstorps kom-
mun finns en osynlig barriär. Det är en nedgrävd 
gasledning som används för distribution av naturgas 
till Hjärup och delar av Staffanstorp. Gasledningen 
har ett skyddsavstånd på 200 meter från bebyggelse 
(Staffanstorps kommuns översiktsplan, 2002, s.98).

Samlingspunkter
Vid korsningen Alnarpsvägen/Dalslundsvägen ligger 
en matvaruaffär, en restaurang och en mäklarfirma. 
Dessa bildar tillsammans med en mindre torgyta och 
en intilliggande bank, centrum för Åkarp. Centrumet 
är litet och få människor uppehåller sig här dagtid. 
Platsen har historisk koppling då det ligger strax in-
till ortens gamla bykärna, korsningen vid Byvägen/
Alnarpsvägen. Idag gör matvaruaffären att människor 
kommer till centrumet även om ingen stannar till på 
platsen. 

En av platserna i Åkarp som frekvent befolkas är På-
gatågstationen. Dock är strömmen av människor kon-
centrerad till morgonen och eftermiddagen på grund 
av in- och utpendlingen. Marken intill stationsområdet 
är kal och består utav outnyttjade gräsytor. Här finns 
inget som kan kallas torg, samlingspunk eller repre-
sentativ plats. Det enda som finns är en grillkiosk. 

Stråk
Lundavägen startar i Arlöv och går igenom Åkarps 
södra del vidare upp mot Hjärup och Lund. Sträckan 
trafikeras med bil och busstrafik. Det finns breda trot-
toarer på båda sidor, ena sidan är kombinerad gång- 
och cykelväg. Utmed Lundavägen ligger många av 
Åkarps servicefunktioner och verksamheter. Här finns 
bland annat Folkhögskolan Hvilan, Erikshjälpen, mat-
varuaffär, bensinmack, restaurang mm. Hastigheten på 
sträckan är 50 km/h. Lundavägen känns som Åkarps 
centrala stråk även om vägen i sig inte ligger mitt i or-
ten. Det är här majoriteten av ortens verksamheter lig-
ger. År 1990 mättes årsmedeldygnstrafiken vid Hvilan 
till 5430 passerande fordon (Vägverkets hemsida).   

E6/E20 som passerar väster om Åkarp.

Åkarps centrum samt tågstationen är två viktiga samlingspunkter.
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Pågatågstation

Linjesträckning buss

Alnarpsvägen är en gammal väg som går från Lundavä-
gen i söder, över järnvägsspåren vid stationsparken och 
vidare bort mot landsbruksuniversitet i Alnarp. Detta 
är alltså den enda bilöverfarten mellan den norra och 
södra delen i tätorten. Intill ligger mycket av Åkarps 
äldre bebyggelse från 1900-talets början med stora 
tomter och höga träd. Vägen används av studenter som 
ska till Alnarp, då Åkarp är närmsta tågstationen. Ut-
med Alnarpsvägen ligger även Södervångsskolan och 
en vårdcentral. Cyklister tvingas samsas med bilar, då 
ingen enskild cykelväg finns. 

Från centrum med matvaruaffären går en gång- och 
cykelväg via Dalslundsskolan till Pågatågstationen. 
Gång- och cykelvägen fångar upp människor från 
Åkarps södra del som ska till tågen eller till den norra 
bostadsdelen. 
  
Bil och kollektivtrafik
Vägnätet ger en bra framkomlighet och är av god stan-
dard. Burlöv är på grund av sitt läge intill vägar och 
järnväg präglat av transporter. På E20 och E22 passer-
ar mycket trafik från Malmö och Köpenhamn som 
ska vidare ut till andra delar av Sverige. Åkarp, som 
ligger vid knuten av dessa motorvägar, skulle kunna 
utnyttja detta strategiska läge bättre än idag. Post- och 
budföretaget Bring Citymail AB är den ända firman på 
orten vars verksamhet är starkt kopplad till infrastruk-
turen.

Södra stambanan är i dagsläget så hårt belastad att full 
kapacitet utnyttjas. De två spår som idag finns trafik-
erades år 2002 med 324 tåg per dygn. Av dessa var 258 
persontåg och 66 godståg (Banverket 2004). I stort lig-
ger järnvägen i markplan genom Åkarp vilket skapar 
buller som hörs i stora delar av orten. Under varda-
gar stannar i genomsnitt mellan två till tre Pågatåg per 
timme i samma riktning i Åkarp. 

Pendelbussen nummer 130 mellan Malmö och Lund 
har tre stopp på Lundavägen. Turtätheten är tre avgån-
gar per timme i vardera färdriktning. Avståndet till 

Karta över kollektivtrafik.

Lomma är 600 meter, dock finns ingen bussförbin-
delse. 

Gång- och cykel
Gång- och cykelnätet inom orten är bra och det är lätt 
att ta sig mellan olika målpunkter så som stationen, 
Lundavägen och de norra delarna. Alla är asfalterade 
vägar och håller god standard. Stora cykelvägar, som 
den till Alnarp eller den in till Malmö som börjar vid 
Sockervägen är sträckvis helt avskilda från biltrafik. 
Cykelparkeringar finns i nära anslutning på båda sidor 
om Åkarps tågstation. 
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Funktioner och Folkliv

Verksamheter och service
Åkarp har länge utvecklats till att bli en bostadsort och 
har därför inte lika många verksamheter och företag 
som Arlöv. De verksamheter som finns ligger utsprid-
da i Åkarps södra del, främst utmed Lundavägen. Övr-
iga verksamheter återfinns vid centrum, stationshuset 
och längsmed Byvägen. I västra delen av Åkarp finns 
ett mindre verksamhetsområde i kilen mellan E20 och 
stambanan. Här inryms bland annat Bring Citymail 
och Sparkök. I den norra delen av Åkarp finns endast 
en skola. Det befintliga vägnätet gör att det härifrån är 
ungefär lika långt att åka och handla i Lomma kom-
mun som det är att ta sig till den södra delen av orten. 
En blandning av olika verksamheter och funktioner, 
till exempel bostäder och service, skapar livfullare 
miljöer som inte avbefolkas lika snabbt som rena verk-
samhets- eller bostadsområden.

För att få en levande stad tar Jacobs upp fyra villkor 
som ska uppfyllas för att mångfald i en stadsmiljö ska 
infinna sig (Jacobs 1961, s. 176):

Stadsdelen ska innehålla mer än en primär    ■
funktion, gärna fler än två. Dessa ska medföra att män-
niskor använder stadsmiljön på olika tider och av olika 
skäl så att en kontinuerlig rörelse kan åstadkommas. 

De flesta kvarteren ska vara korta. ■

Stadsdelen ska bestå av en blandning av hus    ■
som varierar i ålder och skick. 

En tillräcklig hög koncentration av människor  ■
måste finnas i området, oavsett varför de befinner sig 
där. 

Generellt så saknas det aktiviteter för de flesta ålder-
grupper. Både yngre och äldre är helt negligerade i 
planeringen då det inte finns någonting att göra, varken 
till vardags eller på helger. Istället får invånarna bege 
sig till Arlöv, Malmö eller Lund för att få ett bättre 
utbud av aktiviteter. Detta får till följd att Åkarp blir 
den sovstad det egentligen inte behöver vara. Det finns 
få saker som drar till sig människor utanför vanliga 
arbetstider. För att kunna skapa ett folkliv på stadens 
gator måste vi förstå vad det är som får oss att över-
huvudtaget vistas utomhus. Jan Gehl tar upp tre olika 
typer av utomhusaktiviteter (Gehl 2006, s.9): 

Nödvändiga aktiviteter ■  är sådana saker männi-
skor måste göra, de har inget val. Till exempel handla 
mat, gå till jobbet, vänta på bussen.

Valfria aktiviteter ■  kan uppkomma om männi-
skor har tid och lust. De är beroende av utomhus förhål-
landena så som väder och kvaliteten på utemiljön. Ex-
empel på dessa är att ta en promenad eller att sitta i 
solen.

Sociala aktiviteter ■  är beroende av förekom-
sten av andra människor i stadsmiljön. De uppkom-
mer spontant i olika utomhusmiljöer som resultat av 
att människor rör sig och befinner sig på samma plats. 
Konversationer mellan personer är ett typexempel på 
detta. 

Möllegården är en kulturgård med utställningshallar 
och kafé intill Lundavägen. Detta är ett bra exempel på 
någonting som får människor i rörelse utanför vanliga 
arbetstider. Likadant är det med de två restaurangerna 
som finns i centrum respektive på Lundavägen. Platser-
na befolkas kvällstid och man får en mer levande ort. 
Åkarps bibliotek ligger i Dalslundskolans lokaler och 
är öppet för allmänheten från måndag till torsdag. Bib-
lioteket används även vid gästande föreläsningar och 
övriga evenemang.
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Skola/ utbildning/ idrott
Åkarp har flera grundskolor i låg- till högstadienivå: 
Dalslundsskolan lilla, Dalslundsskolan stora, Söder-
vångsskolan samt Svanetorpsskolan. Dalslundskolan 
ligger nära stationsområdet och har tillhörande faci-
liteter för idrott, tre fotbollsplaner, tre tennisplaner 
samt en inomhushall. Dock finns inga gymnasieskolor 
varken i Åkarp eller i Arlöv. De närmsta ligger i Malmö 
och Lund. Tillgången på förskolor på orten anses vara 
mycket god.  

Geografiskt sett är Åkarp en nod i sydvästra Sverige 
när det kommer till lärande i högre utbildning. Föru-
tom Folkhögskolan Hvilan (som är en av Sveriges 
tre äldsta folkhögskolor) som ligger på Lundavägen 
är lantbruksuniversitetet Alnarp inte långt borta i an-
gränsande kommunen Lomma. Hvilan grundades år 
1868 har både kurser och utbildningsprogram i bland 
annat samhällskunskap och naturvetenskap. Förutom 
närheten till Alnarp ligger Åkarp samtidigt mitt emel-
lan Malmö Högskola och de två lärosätena i Lund, 
Lunds universitet och Lunds Tekniska Högskola. 

FörskolaCentrum

Verksamhetsområde Grundskola

Idrott Äldreboende

Samlingspunkt

Lekplats

Eftergymnasiala studier

Utblick

Karta över funktioner och folkliv.
Folkhögskolan Hvilan är en av Sveriges äldsta folkhögskolor.
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Utblickar
Den visuella kontakten med landskapet är inte myck-
et att tala om. Bäst utblickar har man från vägar som 
löper i ortens ytterkanter, ett exempel är Gränsvägen 
i norr där man kan skymta bebyggelsen i Lomma 
kommun. Men på de flesta platser skymmer träd eller 
buskar utblickarna mot landskapet. I slutet på Östra 
Gårdsvägen i östra delen av Åkarp kan man skymta 
en del av Lund stadsbild. Andra platser med vy över 
jordbrukslandskapet är Åkervägen och Lundavägen i 
söder. Står man på perrongerna på Pågatågsstationen 
kan man se hur en del av jordbruksmarken skär in i 
bebyggelsen. Dock kan inte någon större vy urskönjas 
härifrån. 

Möjligheterna för att utöva idrottsaktiviteter är stora 
för att vara på en ort i Åkarps storlek. Det finns många 
föreningar varav Åkarps idrottsförening som sysslar 
med fotboll är den största. Övriga klubbar finns för 
gymnastik, innebandy, tennis, sportskytte samt golf. 
Vid idrottsplatsen intill Dalslundskolan finns två boll-
planer på gräs, en bollplan på grus, en inomhushall, 
löparbanor, tennisbanor, hoppgropar samt omkläd-
ningsrum med bastu. I norra delen av orten finns en 
basketplan och en tennisbana. 

Vy över jordbrukslandskapet norr om Åkarp.

Vy över jordbrukslandskapet öster om Åkarp.
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Projektet om stambanan
och Åkarps stationsområde

I Skåne är södra stambanan idag hårt belastad, de två 
spår som finns trafikeras med 324 tåg per dygn (Ban-
verket 2002). Av dessa är 258 persontåg och 66 god-
ståg. Det finns flaskhalsar på sträckan, vilket innebär 
att tåg får vänta på inkörningstillstånd till perrongerna 
och förseningar uppkommer. En planerad utbyggnad 
från två till fyra spår mellan Lund (Flackarp) och 
Malmö (Arlöv) har redan startat. Även utredningar om 
höghastighetståg finns men dessa ligger dock längre 
fram i tiden. Vid full utbyggnad till fyra spår väntas 
kapaciteten öka till 420 och 530 tåg per dygn. I Åkarp 
har man länge velat bli av med bullret som idag stör 
orten. Med en framtida utveckling till fyra spår ökar 
turtätheten. För att minska den barriär som järnvägen 
idag redan utgör har Burlövs kommun bestämt sig för 
att lägga spåren genom Åkarp i tråg. Trågen kommer 
att ligga 5,5 - 6 meter under befintlig markhöjd och 
ovanpå skall läggas ett lock som ska vara stabilt nog 
för att kunna köra på. Locket kommer att vara 400 
meter långt och dess överyta kommer ca 2 meter över 
omgivande markplan. I den tänkta utvecklingen kom-
mer det inte att finnas några korsningar i plan mel-
lan tåg och bil eller gång- och cykel, alla kommer att 
bli planskilda. Alltså kommer hela järnvägssträckan 
genom Åkarp att vara nersänkt men bara 400 meter 
kommer att vara överdäckat. Spårbredden kommer att 
vidgas till 35 meter vid perrongområdet och 22 meter 
på sträckorna där järnvägen endast är nedsänkta (Ban-
verket 2004).

Exakt läge för var tråget och överdäckningen ska plac-
eras finns ej, men från kommunens sida är man beredd 
att flytta det nuvarande stationsläget. Den nuvarande 
stationen ligger vid gång- och cykelpassagen under 
spåren och har förskjutna perronger. Med det menas 
att perrongerna inte ligger mitt emot varandra, utan 
snett över. 

Järnvägen kommer att dikas ner och läggas lock på.
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Övriga planer på gång

I Åkarp finns fyra detaljplaner som väntas på att byg-
gas. Främst gäller utbyggnaden nybyggnation av 
enfamiljshus. I slutet av Tvärvägen, intill det stora 
trafikkorset mellan E20 och E22, är byggnationen av 
75 friliggande hus igång. Den andra planen gäller en 
förskola förlagd på jordbruksmarken strax norr om 
Åkervägen i Östra Dalslund. Den tredje är en plan där 
marken söder om Lundavägen och öster om Ostvägen 
ska förtätas med friliggande enfamiljshus i en till två 
våningar. Planområdets area på fem hektar ska rymma 
38 stycken hus. Den sista detaljplanen gäller också 
förtätning av enfamiljshus, 24 stycken villor söder om 
Lundavägen. 
 
I Burlöv kommuns översiktsplan från 1998 reviderad 
2006 vill man stänga överfarten vid Alnarpsvägen, det 
ska inte längre vara möjligt att ta sig över spåren där. 
Istället ska en ny väg mellan Sockervägen söder om 
spåren och Gränsvägen norr om tillskapas. Avfarten 
från Västkustvägen in till Åkarp kommer även den 
att stängas. På södra delen av spåren ska Alnarpsvä-
gen också knytas samman med Sockervägen. Vidare 
planeras en förlängning av Gränsvägen i östra delen av 
Åkarp. Denns ska gå över järnvägen och vidare ner till 
Lundavägen i den södra delen av orten. 

Ny väg

Pågående planering
& bostadsbyggnad

ny station?

Karta över planerade projekt.

Pågående byggnad av enfamiljshus intill E20 söder om Lundavägen.
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Vad säger Översiktsplanen?

Burlövs översiktsplan från 1998 blev reviderad år 2002 
och senast 2006. I den har kommunen formulerat mål 
och riktlinjer som ska vara vägledande vid tillkomst av 
ny bebyggelse.  

I översiktsplanen understryks att ny bostadsbebyggelse 
i första hand ska tillkomma genom utbyggnad i anslut-
ning till de befintliga tätorterna. Arlöv och Åkarp skall 
fortsätta att utvecklas som två orter och ska inte byg-
gas samman. Vid planering av bostäder ska en allsidig 
och varierad bostadsbebyggelse eftersträvas både vad 
gäller upplåtelseformer och storlekar. Kommunen vill 
skaffa sig handlingsberedskap inför framtida förän-
dringar i efterfrågan på bostäder (Burlövs kommuns 
översiktsplan 1998, s.11).

I Åkarps fall formuleras mål om att ”…bevara och 
utveckla ortens karaktär av stationssamhälle med 
småhusbebyggelse i parkmiljö” (Burlövs kommun 
översiktsplan 1998, s.15).

Kommunen vill vidare att ”tätortkärnorna i Burlöv ska 
fungera som mötesplatser och träffpunkter för alla, 
vilket motverkar otrygghetskänsla” (Burlövs kommun 
översiktsplan 1998, s.11). Det ska finnas ett rikligt ut-
bud av servicefunktioner inom befintliga och planerade 
områden, vilket är av stor vikt för äldre och personer 
med nedsatt rörelseförmåga.  Sociala mötesplatser har 
stor betydelse för bebyggelsen. Stor vikt ska även läg-
gas vid att utveckla en bättre och grönare närmiljö för 
Burlövsborna och att bilda tätortsnära rekreationsom-
råden (Burlövs kommun översiktsplan 1998, s.11). 

Befolkningen ökar

Den expansiva Öresundsregionen väntas öka med 
350 000 invånare från år 2007 till fyra miljoner år 
2026 (Region Skåne 2007, s.3). De senaste åren har 
folkökningen på den svenska sidan varit större än på 
den danska. År 2006 var nettoökningen på den dan-
ska Öresundssidan 7800 invånare medan i Sverige 
var siffran 15 000. Skåne har under en lång tid haft 
högre folkökningstakt jämfört med övriga Sverige 
medan Köpenhamn har haft lägre tillväxttakt än resten 
av Danmark. Ca en femtedel av Skånes befolkning-
sökning mellan 2004 och 2006 kunde förklaras med 
flyttningar från och till Danmark (Region Skåne 2007, 
s.4).  Under 2008 flyttade 3800 personer från Danmark 
till Skåne. Av de danskar som kommer till Sverige be-
håller 85% sina jobb i Danmark. Cirka 75% av dessa 
har mindre än en timme mellan arbetet och hemmet 
(Länsstyrelsen i Skåne län 2009, s.31).

I en befolkningsprognos gjord år 2008 spår Burlövs 
kommun själva att befolkningen i Åkarp kommer att 
växa med blygsamma 571 personer till totalt 6152 in-
vånare fram till år 2017. Kommunens siffror gällande  
bostadsbyggandet räknar med att 201 stycken nya 
bostadslägenheter kommer tillkomma under en fyraår-
speriod, 2008 till 2012 (KAAB Prognos AB 2008, 
s.16).

Tillkomsten av laboratorieanläggningarna MAX 
IV och ESS i Lund väntas bli större projekt än både 
Öresundsbron och Citytunneln i Malmö. Byggandet 
av dessa kommer att innebära många arbetstillfällen 
inom byggbranschen, så väl som för tillflyttade gäst-
forskare och professorer efter färdigställandet (Arbets-
förmedlingen 2009, s.1).   

3. Planeringsutmaningar
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Tryck på tåget 

Tågtrafiken på sträckan mellan Lund och Malmö är 
idag så hårt belastad att dess fulla kapacitet utnyttjas. 
Vid planerad utbyggnad till fyra väntas kapaciteten 
öka till 420 – 530 tåg per dygn från 324 tåg år 2002 
(Banverket 2004). År 2002 räknades en ökning med 
25-45% av gods- och persontrafiken fram till år 2020. 
Citytunneln och en övergång från resande med bussar 
till tåg är två faktorer till ökningen. Resandet i sydlig 
riktning från Lund väntas öka med 25 % som följd av 
ökad integration med Köpenhamnsområdet. Fram till 
år 2020 väntas resenärerna i Hjärup, Åkarp och Bur-
löv öka till 1500-2000 per ort från dagens 600 – 1100 
(Banverket 2004). 

Med öppnandet av Citytunneln i Malmö behöver man 
inte längre byta transportsätt för att ta sig till Triangeln 
eller Hyllie i Malmö. Restiden förkortas och det kan på 
så sätt ta lika lång tid att transportera sig inom Malmö 
stad som det gör från Åkarp intill dessa områden.

Delad av järnvägen 
och inramad av motorvägar 

Södra stambanan klyver Åkarp i en nordlig och en sy-
dlig del. Den södra delen har fler verksamheter och 
servicefunktioner blandat med bebyggelsen medan 
den norra är nästan uteslutande består av bostäder. I 
den norra delen finns ingenting som kan kallas sam-
lingspunkt eller mötesplats. Åkarp är inramad på sin 
västra och sydöstra sida av motorvägarna E20 och 
E22. Dessa motorvägar, klassade som riksintresse för 
transporter, är stora barriärer som medför buller och 

är svåra att överbrygga. Samtidigt gör motorvägarna 
att Åkarp får ett fördelaktigt transportläge i Malmöre-
gionen och södra Sverige. 

Jordbruksmark

I sydvästra Skåne finns en av Sveriges bördigaste 
jordar. Hela Burlövs kommun ligger inom de främsta 
klasserna, klass 8-10. Marken är mycket viktig att bev-
ara för produktion av inhemska grödor och spannmål. 
I Burlövs kommun fanns 628 hektar jordbruksmark år 
2008. Detta är en minskning med 65 hektar från 1999 
och hela 292 hektar från 1989. I procentuella siffror 
har marken minskat med 32% på en tjugoårsperiod 
och 9% på en tioårsperiod (Jordbruksverkets hemsi-
da). I hela riket har skillnaden mellan 2008 och 2009 i 
den totalt jordbruksarealen varit näst intill oförändrad. 
Dock varierar arealen för olika grödor kraftigt. Den 
totala arealen för spannmål samt betesmark och slåt-
teräng minskade båda med cirka 4% under det senaste 
året, men samtidigt ökade arealen för baljväxter med 
37%. Statistiken kan förklaras med att produktionen 
har fördelats om (Jordbruksverket 2009, s.3). 

Om man går in och tittar specifikt på Skåne ser man 
hur situationen skiljer sig något från övriga delar av 
landet. Skåne är den region som blivit av med mest 
areal jordbruksmark i Sverige, 15 000 hektar eller 
6,5% mellan 2008 och 2009 (Jordbruksverket 2009, 
s.4). Jordbruksmarkens bevarande blir således en stän-
dig fråga vid expansion av ny bebyggelse. Dock har 
den har ingen status som riksintresse. Det innebär att 
planeringsansvaret för hushållningen med jordbruks-
mark ligger hos kommunerna (Länsstyrelsen i Skåne 
län 2006, s.8). 

Järnvägen skär genom jordbrukslandskapet.
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En analys tillämpad på en stad eller ort är ett verk-
tyg för att förstå uppbyggnad, strukturer och samman-
sättningar i stadsmiljön. Genom att titta på historisk 
utveckling och befintliga strukturer, till exempel byg-
gnader och gator, kan en djupare förståelse av staden 
erhållas. Vidare dras slutsatser som kan leda till rek-
ommendationer och riktlinjer för framtida utveckling. 
Olika analysmetoder tar fasta på olika saker och därför 
kan man, beroende på om det är något speciellt som 
ska utredas, ta hjälp av flera stycken. För att förstå 
vilka grundstenar Åkarp är uppbyggt av och hur dessa 
har påverkat orten, har den norska analysmodellen Re-
alistisk byanalys valts för att visa detta.

Analysens uppbyggnad
Analysen består av fyra på varandra följande steg 
(Ellefsen & Tvilde 1991, s.12): 

Historisk utveckling av ortens form. Här  ■
beskrivs hur ortens form har utvecklas över tid. Detta 
är ett nödvändigt första steg för att förstå övriga steg i 
analysen.  

Ortens överordnade primära element. Dessa  ■
har verkat som katalysatorer för utveckling i orten. 
Kännetecknas av sin permanens i stadsbilden. Är kat-
egoriserat efter vilken typ av kraft de påverkar med, 
exempelvis händelser eller styrande planer.

Ortens bebyggelsestruktur. Här visas organi- ■
sationsprinciper för hur bebyggelse förhåller sig till 
helheten. De principer som har format bebyggelsen 
syns ofta i ortens rumsliga bild, om än fragmentarisk. 
Ellefsen och Tvilde har identifierat olika bebyggelses-
trukturer som stadsmiljön kan delas in i: linjär, gren, 
kam, lamell, bred tvärgata, plats, fält, rutnät, institu-
tioner och hamn. 

4. Analys

Avgränsning av homogena områden. Orten  ■
delas upp i områden efter strukturell, typologisk och 
morfologisk homogenitet. Dessa områden har olika 
karaktär. De fysiska karaktärsdragen sammanfaller of-
tast med tidpunkt för byggnation samt rådande sociala 
förhållanden.

Begreppsförklaring

Primära element: Synliga element i staden, kan  ■
vara fysiska byggnader eller händelser. Har präglat or-
tens utformning och varit en katalysator för utveckling 
över tid, exempelvis stadsbränder. 

Bebyggelsestruktur: Beskriver vilka mönster  ■
bebyggelsen är indelad i, organisering inom kvarteret 
i förhållande till gator, axlar och stadsrum. Ellefsen & 
Tvilde har identifierat tio olika typer av strukturer.  

Tomtstruktur: Beskriver egendoms- och  ■
fastighetsindelningen. 

Topologi:  Betecknar ortens rumsliga samman- ■
hang i förhållande till gator, stadsrum, andra byggnad-
er, skala med mera. Topologi är system av stadsrum.   

Bebyggelsemönster: En princip för en  ■
kvartersstruktur. Visar byggnaders placering i förhål-
lande till varandra i plan samt om bebyggelsen ligger 
tätt eller glest.  

Typologi: Principen för byggnadens strukturel- ■
la uppbyggnad. Visar vilken utformning byggnaderna 
har, volymer, taktyper, fasader med mera.   

Morfologi: Morfologi betyder läran om for- ■
mens utveckling. Beskriver variationer i byggelsens 
formtryck, med stöd av geografi, tid, topografi och in-
dividuella beslut (Ellefsen & Tvilde 1991, s.11).
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Historisk utveckling av ortens form

Platsen där Åkarp ligger har en gammal historia då 
man funnit benrester och skelett från vikingatiden 
och ända tillbaka till stenåldern. Arkeologiska under-
sökningar visar att platsen varit bosatt under lång tid, 
något som idag är svårt att urskilja på grund av ny be-
byggelse. Många fynd från järnåldern vittnar om att 
Åkarp var en välmående bygd med flera stora gårdar. I 
Svanetorpsparken finns fyra gravhögar från sten- och 
bronsåldern.

Orten fick sitt namn efter en bonde vid namn Åke som 
kring 1000-talet lät uppföra ett torp ute på den skån-
ska slätten. Åkes torp blev således Åkarp. Den äldsta 
stavningen av Åkarp är Acathorp som är funnen i en 
skrift från 1120-talet. Andra stavningar orten har tagit 

är Ågarp och Ågerup, alla med samma betydelse (Eng-
holm 2005, s.16). Åkarp uppkom som en så kallad 
platsby intill den plats som är centrum av Åkarp idag, 
korsningen Alnarpsvägen och Byvägen. Gårdarna låg 
samlade runt en öppen plats – gadan. I gadan fanns 
också ett vattenhål som djur drack vatten ur. Åkarp 
knöts tidigt till Alnarps ägor. Efter freden i Roskilde 
1658 blev Skåne svenskt och Alnarp blev en statlig 
kungsgård där inkomsterna användes som avlöning 
till landshövdingarna i Malmöhus län. Bönderna i 
Åkarp hade inte full äganderätt till sin jordbruksmark, 
de hyrde den av Alnarp som därav inte behövde någon 
egen arbetskraft. Under 1700-talet bestod Åkarps by 
av tolv gårdar som alla låg samlade vid bykärnan 
(Engholm 2005, s.22).

Korsningen mellan Alnarpsvägen och Byvägen är ortens historiska bykärna. 
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1813 kom en plan för hur enskiftet i Åkarp skulle gå 
till. Enskiftet tvingade gårdar flytta ut från bykärnan. 
Jämfört med andra byar i Skåne blev inte skiftet lika 
omfattande, cirka hälften av byggnaderna stannade 
kvar i mitten av byn på sina ursprungliga platser (Ort-
sanalys 2002, s.6). Under 1800-talet ökade befolknin-
gen i stora delar av Sverige, så också i Åkarp. De nya 
invånarna ägde ingen egen mark utan hyrde av en 
bonde och byggde hus intill vägar som fanns (Eng-
holm 2005, s.33). Folkhögskolan Hvilan grundades år 
1868 som en av Sveriges första folkhögskolor. Under 
industrialismen var tegelbruket den största arbetsgiva-
ren. Gatunamnen i ortens centrala delar vittnar om var 
bruket låg: Murvägen, Bruksvägen och Tegelvägen. 
Leran hämtades från den lergrav som idag är station-
sparken. 

Stationssamhällena i Skåne växte upp längsmed nya 
järnvägssträckningar under senare delen av 1800-talet. 
Vissa orter som låg i järnvägsknutpunkter, bland annat 
Hässleholm, kom att utvecklas snabbare än andra och 
bli städer. I andra gick tillväxten trögare och förblev 
mindre orter (Johansson & Tägil 2001, s. 30). 

1856 rullade det första tåget in på stationen i Åkarp. När 
järnvägen byggdes minskade resandet på Lundavägen. 
Vid stationen växte små industrier och verksamheter 
upp (Burlöv kommuns hemsida). De snabba kommu-
nikationerna med tåget hjälpte Åkarp att växa, även 
om utvecklingen inte var lika explosionsartad som i 
andra orter. År 1860 var man den folkrikaste socknen 
i Burlöv med 270 invånare varav 48 barn i skolåldern. 
Befolkningen bestod av jordbrukare, hantverkare och 
anställda på tegelbruket och järnvägen. Sammanlagt 
fanns 16 gårdar och 25 andra hus. I mitten av 1800-ta-
let fick Lundavägen mellan Malmö och Lund ny drag-
ning genom Åkarp, den lades med makadam och fick 
nya trädplanteringar (Engholm 2005, s.32). I slutet av 
1800-talet fick jordbruket ett uppsving och bönderna 
hade råd att bygga större boningshus. Rika familjer 
från Malmö började hyra in sig på gårdar i orten under 
sommaren. 

Åkarps stationshus är ej längre i bruk för tågverksamheten.

Äldre ortscentrum (1800)

Omkring 1910

1940-1960

1960-1975

1975-

Karta över bebyggelseutveckling.
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Efter år 1900 tog villabebyggelsen fart och en mängd 
pampiga villor med olika arkitekturstilar (bland annat 
jugend och schweizerstil) byggdes. Villorna uppfördes 
kring stationen samt vid områdena kring Alnarpsvä-
gen och Byvägen. De var främst grosshandlare, di-
sponenter och liknande från Malmö som lät uppföra 
villorna, men även bönder från trakten (Barup och Ed-
ström 1987, s.16). Husen byggdes längsmed vägarna, 
så kallad radby struktur. 1904 byggdes en ny station 
eftersom man ansåg att den gamla blivit omodern 
(Engholm 2005, s.41).

1914 blev Åkarp municipalsamhälle. Det innebar att 
här gällde samma regler som i städerna, till exempel 
vad gäller byggnads- och hälsovårdsstandard. 1927 
hade Åkarp 1287 invånare. Gammal betesmark togs i 
anspråk för ny bebyggelse, något som märks av i ga-
tunamnen Sockervägen och Betvägen. Mellan år 1940 
och 1960 växte småskalig bebyggelse fram söder om 
Lundavägen. 1952 tillkom Sveriges första motorväg, 
E22:an. Municipalstatusen upphävdes 1958 (Johans-
son & Tägil 2001, s. 30). Bilens intåg i samhället fick 
till följd att den norra sidan om järnvägsspåren började 
utnyttjas, då man inte längre var bunden till tåget. 

Under 1950- och 60-talet användes ny, tidigare oex-
ploaterad mark för byggnation i städer och tätorter. 
Städerna hade en benägenhet att växa som årsringar 
eller i en viss riktning. I ytterkanterna förlades bostäder 
samt områden med handel och småindustrier (Region 
Skåne 2009, s. 31). Under 1970-talet kom miljonpro-
grammets bostadsproduktion av småhusbebyggelse att 
dominera över den handel och verksamhet som hittills 
växt fram i Åkarp. På båda sidor om stambanan tillkom 
nya bostadsområden innehållande en viss typ av hus, 
till exempel radhus, parhus och friliggande villor (Ort-
sanalys 2002, s. 8). Sedan 1980-talet har orten förtätats 
ytterliggare med enfamiljshus kring Östra gårdsvägen 
och Resedavägen i ortens östra respektive södra delar.

Bebyggelse från slutet av 1970-talet.

Nybyggda hus, efter år 2000.

Bebyggelse på Stationsvägen från sekelskiftet 1900.
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Ortens överordnade primära element

Analysens andra steg består av att titta på vilka 
primära element som har format Åkarp och verkat 
som en katalysator över tid.

Händelser
Stationssamhället. Åkarp fick sin egen tågsta- ■

tion år 1856. Järnvägens tillkomst har gjort Åkarp till 
den boende- och pendlingsort det är idag. Tåget gjorde 
det lätt för människor i sydvästra Skåne att upptäcka 
vilka kvaliteter som fanns på orten. Den lantliga och 
lugna miljön gjorde Åkarp till ett villasamhälle med 
pendling in till Malmö. Samtidigt har järnvägen delat 
orten i en nordlig- och en sydlig del och varit en bar-
riär mellan dessa. På senare tid har den gjort att orten 
vänder ryggen till på grund av allt buller. Spåren från 
stationssamhället är tydliga då stationsbyggnaden, an-
dra järnvägsbyggnader samt villabebyggelsen intill 
järnvägen finns kvar. Även om stationsbyggnaden har 

tagits ur bruk förblir Åkarp en ort som har präglats och 
i framtiden kommer att präglas av järnvägen.

Utbyggnaden av villor tog fart efter sekel- ■
skiftet 1900. Människor längtade ut till landet bort från 
storstaden vilket ledde till att bland annat grosshand-
lare från Malmö och bönder lät uppföra villor i orten 
(Barup och Edström 1987, s.16). Tomterna var stora 
och bestod av mycket grönska. I Åkarp finns flera hus 
av denna typ i ett sammanhängande område. Detta 
anses av många vara det Åkarp man vill bygga vidare 
på, stora friliggande villor i parkmiljö.  

Tidstypiska stadsbyggnadsideal. Mellan åren  ■
1965-1975 tillkom i Sverige en miljon nya bostäder. I 
Åkarp har en stor del av bebyggelsen uppkommit un-
der denna tidsperiod, framförallt i de norra delarna av 
orten. 

 

Tågstationen i Åkarp.



34

Styrande planer
Enskiftet genomfördes 1813 i Åkarp. Under  ■

enskiftet tvingades gårdar att flytta ut från bykärnan. 
Åkarp har klarat sig bättre än andra byar, cirka hälften 
av gårdarna stannade kvar i mitten av byn. Den andra 
hälften flyttade till ortens ytterkanter. Idag är Åkarps 
historiska bykärna fortfarande del av dess centrum.  

Fysiska preliminära element
Motorvägarna E22, E20 samt järnvägen är stora  ■

framträdande element i Åkarp. E22 och E20 tillkom år 
1952 respektive 1959. Dessa motorvägar kom att växa 
med en sådan trafikmängd att de idag ramar in Åkarp 
samt är svåra att överbrygga. De skapar buller som i 
sin tur inverkar på hur nära bebyggelse kan upprättas. 
Järnvägen var någonting som Åkarp i början var stolt 
över och vände sin framsida mot. Men när turtätheten 
på sträckan ökat de senaste decennierna har järnvägen 
delat upp orten i en nordlig och en sydlig del.  

Lundavägen, som varit den gamla vägen mel- ■
lan Malmö och Lund, har alltid varit huvudgatan i 
Åkarp. Den har under lång tid varit utsmyckad med 
alléträd och slingrat genom landskapet. Den kom att 
vara gränsen för ortens utbredning innan 1900-talet 
och sedan att vara det stråk orten utvecklas kring runt 
1940-talet. 

Dagens centrum av Åkarp.

Hvilan skapades 1868 och var en av Sveriges  ■
första folkhögskolor. Skolan inhyrdes i den tidigare 
bykrogens lokaler. Nya lokaler tillkom när lantman-
naskolan bildades. Detta förde med sig ökade kontak-
ter med omvärlden och drog tills sig människor från ett 
större omland till Åkarp. 
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Ortens bebyggelsestruktur

I det tredje steget av analysen har Ellefsen och Tvilde 
identifierat olika typer av bebyggelsestrukturer som 
karaktäriseras av förhållande till gator och öppna 
platser samt hur husen är organiserade internt inom 
kvarteret. Bebyggelsestrukturerna de identifierat är: 
linjär, gren, kam, lamell, bred tvärgata, plats, fält, rut-
nät, institutioner, hamn (Ellefsen & Tvilde 1991, s.11). 
Klassindelningarna är inga satta kriterier, det finns 
alltså inget krav att samtliga tio bebyggelsestrukturer 
ska vara representerade i en ort. Analysen hjälper till 
att skapa en förståelse för hur varje ort utformats. Fler 
bebyggelsestrukturer kan skapas beroende på hur be-
byggelsen på den specifika platsen ser ut. I Åkarp har 
följande bebyggelsestrukturer identifierats: 

Linjär (gul): Bebyggelse som ligger längsmed  ■
samt på viss avstånd till en gata som korsas av mindre 
tvärgator eller säckgator.

Kam (röd): Bebyggelse som ligger i förhål- ■
lande till mindre säckgator som knyter an till en större 
huvudgata. En förgrening av gator likt en kam. 

Grupp (orange): Område eller grupp av bebyg- ■
gelse med svår definierad inbördes struktur. Separerad 
från biltrafik. Entréerna till bostadsgrupperna ligger 
utspridda. 

Fält (grön): Bebyggelse som är strukturerad  ■
runt en öppen yta men vars entréer vänder sig bort från 
denna plats.

Friliggande (lila): Friliggande bebyggelse som  ■
oftast inte ligger i något speciellt förhållande till gatan. 
Husen är placerade en bit in på tomten och inte paral-
lellt med gatan. 

Karta över bebyggelsestrukturer.

Friliggande

Fält

Kam

Linjär

Grupp

Ode�nierad
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Avgränsning av homogena områden

Det fjärde steget av analysen består av att identifiera 
homogena områden. Homogena områden är sådana 
som med klar strukturell, typologisk och morfologisk 
homogenitet kan identifieras och avgränsas gente-
mot andra områden (Ellefsen och Tvilde 1991, s.12). 
Avgränsningen delar staden i  områden med lika kara-
ktär. 

A. Större villor. Större villor av äldre karak- ■
tär med stora tomter och hög vegetation. Formen kan 
vara varierande med utskjutande burspråk eller gavlar. 
Husen är i en till tre våningar med eller utan inredd 
vind. Taken är av valmat- eller sadeltyp.

B. (Tät) småhus bebyggelse. Tät småhusbebyg- ■
gelse av friliggande villor. Tomterna har förgårdsmark 
och en större tomtdel på baksidan. Husen är i en till två 
våningar med sadeltak, valmat tak och pulpettak.   

C. Radhus. Radhusbebyggelse i två till tre vån- ■
ingar med mindre tomter än friliggande hus. Parkering 
sker utanför bostadsområdet intill gata. En radhuslän-
ga innefattar minst tre bostadslägenheter. Sadeltak den 
främst förekommande taktypen. 

D. Tätt och lågt. Enfamiljshus i ett plan i täta  ■
grupperingsmönster. Yteffektiv struktur där tomterna 
är små och gemensamma ytor kan förekomma. Parker-
ing sker utanför bostadsområdet. Taktyp varierar.  

E. Kedjehus. Friliggande hus för två eller tre  ■
familjer som antingen ligger vägg i vägg eller är sam-
mankopplade med garage. Oftast är samtliga hus i ett 
parhus område vända åt ett och samma håll. Husen är 
i ett till två våningar. Parkering sker intill fastigheten. 
Taktyp varierar.  

Karta över homogena områden ovanpå bebyggelsestrukturen.
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F. Industri- och verksamhetslokaler. Monotona  ■
byggnader i enkla former som används till lätt indus-
tri eller större verksamheter. Storleken varierar från 
mindre till större byggnader. Ligger separerat från 
bostäderna och exteriören är sparsmakad, betong eller 
veckad plåt. Byggnaderna är högre än bostadshusen 
men är endast framträdande om man står på nära håll. 

G. Institutioner. Lokaler för skola, förskola  ■
samt äldreomsorg. Byggnaderna har varierande form 
med tillhörande gårdar och ytor för lek och vila. Park-
ering sker inne på tomtmark.  

H. Flerfamiljshus i parkmiljö. Friliggande  ■
flerfamiljshus som varken har något förhållande till 
gata eller varandra. Fyra till fem våningar med valmat 
tak och sadeltak.  
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5. Ställningstaganden

Åkarps kvaliteter och svagheter

Från analysen kan vi utläsa hur tågstationen och 
järnvägen har varit centrala företeelser och viktiga 
katalysatorer i utvecklingen av orten. Dessa har påver-
kat både utseendet och formen av samhället, bland an-
nat genom utbyggnaden av stora villor från sekelskiftet 
1900 söder om stationsområdet. 

Men samtidigt har järnvägen gjort Åkarp till ett delat 
samhälle. Södra stambanan är en barriär som klyver 
orten i en nordlig och en sydlig del. Järnvägens kon-
tinuerliga form försvårar för dem som vill röra sig över 
spårområdet. I och med att endast en bilöverfart samt 
en gång- och cykelundergång finns, är kontakten mel-
lan den norra och södra delen dålig. De passerande 
tågen skapar mycket buller för bebyggelsen på bägge 

sidorna om spåren. Detta gör marken svårtutnyttjad 
och det uppstår vakuumzoner närmast spåren (Jacobs 
1961, s.288). Idag finns endast en planterad buskrad 
jämte spårområdet som begränsar synen av tågen, det-
ta har dock ingen ljuddämpande effekt.

Under tiden som kommunikationerna med tåget har 
förbättrats har Åkarps geografiska läge i regionen 
stärkts. Läget är en av Åkarps främsta kvaliteter. 
Transporttiden till Lund och Malmö är idag under tio 
minuter med tåg. Med sitt läge i Öresundsregionen 
kommer järnvägen fortsätta att vara viktig för ortens 
expansion. För dem som jobbar i Danmark eller övriga 
delar av Skåne är Åkarp till ett attraktivt bostadsalter-
nativ för dem som vill bo ”lugnt och lantligt”. 

Bostadsområde från sekelskiftet 1900 där grönskan ramar in gatan.
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Åkarp ligger även mitt i ett område med flera högre 
lärosäten i sydvästra Skåne: lantbruksuniversitetet i 
Alnarp, Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola 
samt Malmö högskola. Närheten till Alnarp märks av 
då många studenter går av tåget vid Åkarps station. 
En av Sveriges äldsta folkhögskolor, Folkhögsko-
lan Hvilan, ligger i Åkarp. På orten finns även goda 
idrottsmöjligheter och starkt föreningsliv.  

De bostadsområden som enligt analyskartan för bebyg-
gelsestruktur (s.35) är definierade som ”grupp” delar 
ofta på gemensamma ytor och vägar utanför hemmen. 
Men i Åkarp saknas en struktur där flera byggnader är 
vända åt en och samma plats. En allmän samlingsplats 
där man kan uppehålla sig och som konstant befolkas 
av människor. 

Pågatåget gör att det är lätt att ta sig till Malmö och Lund.

Dagens centrum är litet och trivsamt men består endast 
utav en matvarubutik, en bank, en restaurang samt en 
mäklarbyrå. Det känns som att centrum inte är stort 
nog för hela orten. Byggnaderna är låga och bilpark-
eringen utgör en stor del. I närheten ligger friliggande 
villor och radhusbebyggelse. Centrumet har en stark 
historisk koppling då platsen strax intill är ortens kär-
na. Bebyggelsen har stegvis vuxit utifrån den. Platsen 
fungerar för vad den egentligen är – en del av Åkarps 
äldre bykärna. Den passar bättre som ett småskaligt 
subcentrum som används av ett mindre antal män-
niskor istället för att vara ortens huvudcentrum. Det 
skulle inte tjäna på att byggas ut. Åkarps centrum 
kommer att bevaras så som det är, nya verksamheter 
kan förläggas till andra platser. Bykärnan är känslig 
för intrång i bebyggelsen. Nya byggnader skulle ha 
mycket att förhålla sig till på en plats som denna. Det 
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finns ingen plats att expandera och bygga vidare på i 
och med att den omkringliggande bebyggelsen ligger 
så pass nära. 

Vid Åkarps andra centrala plats, Lundavägen, finns 
ett antal verksamheter samlade. Vägen är den gamla 
förbindelsen mellan Lund och Malmö och trafikeras 
ständigt av passerande fordon och människor. Detta 
gör gatan till en mer levande plats än vad centrum av 
Åkarp är. Istället för att ”tvinga” människor till att be-
folka en plats de vanligtvis inte beger sig till, har man 
på Lundavägen utnyttjat människors rörelsemönster 
för nödvändiga aktiviteter så som att ta sig till job-
bet eller gå och handla (Gehl 2006, s.9). Tågstationen 
är den plats som mest frekvent befolkas i Åkarp, här 
finns dock ingenting som kan kallas för samlingsplats 
eller centrum.

Bebyggelsen i Åkarp är utformad så att de flesta 
bostäder ligger intill en gata. Antingen ligger husen 
med ett visst avstånd till vägen, vilket förhöjer rum-
skänslan, eller så ligger de på olika platser på tomt-
marken. Detta skapar inte samma känsla för gaturum-
met. För många av bostadsgrupperna i Åkarp finns ett 
samband mellan bebyggelsestruktur (till exempel lin-
jär och kam) och bostadstypen (exempelvis radhus och 
småhusbebyggelse). Till exempel: Bostadsgruppen A 
(större villor) ligger nästan uteslutande som bebyg-
gelsestrukturen ”friliggande”. Alltså ligger de flesta 
större villorna i Åkarp som friliggande hus.
   

Variationen av bebyggelsetyper är bristfällig. 
Analyskartan för homogena områden (s. 36) visar 
hur endast tre flerbostadshus bryter dominansen av 
friliggande enfamiljshus, radhus och parhus. Åkarp 
behöver en bebyggelsetyp som klarar av ett högre ex-
ploateringstal och kan ge upphov till ett folkliv genom 
möten av människor. Därför kommer strukturen med 
småhusbebyggelse att frångås. I den norra delen finns 
endast en skola förutom bostäder. En blandning av 
funktioner med bebyggelse kan ge underlag för ett 
större rörelsemönster. Flera av bostadsområdena up-
plevs som tråkiga och monotona på grund av att de har 
uppkommit under samma tidsperiod.

Det råder brist på en blandning av olika funktioner. 
Detta gör Åkarp till den sovstad den inte behöver vara. 
Orten består nästan uteslutande av bostäder, här finns 
få servicefunktioner och verksamheter. På grund av 
pendlingsmönstret är rörelserna i orten främst kon-
centrerade till morgonen och eftermiddagen. Detta gör 
Åkarp tomt under dagtid. Det finns få saker som drar 
till sig människor utanför vanliga arbetstider. På grund 
av bristen utav aktiviteter och servicefunktioner är både 
yngre och äldre helt negligerade i planeringen då det 
inte finns någonting att göra (förutom för barn under 
12). För att få ett rikare utbud behöver man till vardags 
eller på helger ta sig till Arlöv, Malmö eller Lund. För 
att få en levande ort och en mångfald i stadsmiljön be-
hövs en blandning av funktioner. För att få människor 
till att utnyttja staden måste vi först förstå vad det är 

Bebyggelse norr om perrongen.
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Gräns för expansion

Runtom Åkarp finns en av Sveriges bördigaste jord-
bruksmarker (klass 8-10) som konkurrensmässigt står 
sig med jordar i Europa. Jordbruksmarken är mycket 
viktig att bevara för produktion av inhemska grödor 
och spannmål då den har minskat i takt med att nya 
verksamheter och bebyggelse har tillkommit. 

I Skåne finns ingen regional planeringsnivå så som 
det gör i Stockholms län eller Västra Götalands län. 
Frågan om jordbruksmarken är ett ypperligt tillfälle 
för kommunerna i västra,  södra och östra Skåne att 
formulera gemensamma mål och riktlinjer. Marken är 
värdefull och därför bör alla arbeta tillsammans för att 
inte låta byggandet av nya bostäder och verksamheter 
ta för stor mark i anspråk. 

För att inte ständigt ta mer och mer mark i anspråk för 
ny bebyggelse och verksamheter är det dags att sätta 
en gräns för hur långt ut i landskapet Åkarp kan växa. 
Detta för att begränsa utbyggnaden av nya lågt ex-
ploaterade områden med enfamiljshus som kräver sto-
ra ytor och som ger upphov till glesa bostadsmiljöer. 
Det är också viktigt att bevara det öppna landskapet 
runt omkring Åkarp. Gränsen kommer att begränsa var 
och hur mycket orten kan expandera. I väst respektive 
sydöst utgör motorvägarna E20 och E22 gränsen för 
expansion. I norr och i öst blir Gränsvägen och dess 
framtida förlängning ner till Lundavägen skiljelinjen 
som bebyggelsen och verksamheterna måste hålla sig 
innanför. Kommer befolkningen att växa ännu mer får 
ny bebyggelse förläggas till andra platser inom kom-
munen. 

Marken intill stationsområdet är så pass värdefull att 
marken tjänar på att exploateras med flerbostadshus. 
Den glesa strukturen med enfamiljshus frångås för att 
den tar plats och skapar icke hållbara miljöer. Ju fler 
människor som har gångavstånd till tåget desto fler har 
möjlighet till att ställa bilen och åka kollektivt.

som får oss att överhuvudtaget vistas utomhus och i 
allmänna miljöer. 

Tillkomsten av anläggningarna MAX IV och ESS i 
Lund kommer att ge positiva externa effekter till Åkarp. 
Anläggningarna kommer att generera i arbetstillfällen 
och en förstärkning av regionen på ett europeiskt plan. 
Den nya tillflyttade arbetskraften kommer att behöva 
någonstans att bo vilket gör Åkarp intressant.   

Andra kvaliteter på orten är gång- och cykelvägnätet, 
som håller god kvalitet och det är lätt att ta sig mellan 
olika områden och målpunkter så som tågstationen. 
Ofta ligger gång- och cykelvägarna avskilt från bil-
trafiken vilket minimerar olycksrisken.

Åkarps stationspark är det som mest kan likna en full-
skalig stadspark. Den är välbevarad och ses som en 
oas av invånarna. Här är det populärt att sitta och vila 
under sommar halvåret. Grönskan närmast spåren be-
gränsar sikten av tågen, dock gör bullret att den frid-
fulla miljön störs. Parken historiska och kulturella 
värde gör att den bevaras som den är. 

Åkarp har ett bra nät av gång- och cykelvägar.
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Etapp 1
Etapp 2

Utbyggnad i etapper

Öresundregionen väntas öka med 350 000 invånare 
från år 2007 till 4 000 000 år 2026 (Region Skåne 
2007, s.4). Åkarps fördelaktiga pendlingsläge in till 
Malmö och Lund gör marken intill spårområdet så 
pass värdefull att det är värt att ta existerande bebyg-
gelse och verksamheter i anspråk. Bostäderna och 
verksamheterna kan fortfarande behålla sin funktion 
men få en ny form i nya Åkarp. Resandet med tåg kan 
underlättas genom att bygga i stationsnära läge. Om 
tåget ska kunna bli ett attraktivt alternativ till bilen ska 
det vara lätt och bekvämt att använda. Ju fler personer 
som har nära till tågstationen i Åkarp, desto fler kan  
använda tåget som färdmedel och bidra till en bättre 
miljö genom att minska utsläppen från bilar.

Utbyggnaden av Åkarp delas in i två etapper. Den 
första etappen omfattar båda sidorna om dagens tågsta-
tion och fortsätter vidare i riktning mot lantbruksuni-
versitetet i Alnarp samt verksamhetsområdet i Åkarps 
västra del. Denna del är viktigt eftersom den knyter 
samman ortens norra och södra delar till en och skapar 
nya samlingsplatser och verksamheter integrerat med 
stationsnära boende. Förskoleverksamheten söder om 
tågstationen kan flytta eftersom marken kan använ-
das till andra ändamål som bättre tillvaratar närheten 
till tåget. Samma sak gäller boende som bor norr om 
spåren. Området för etapp ett är 26 hektar stort. 

Den andra etappen omfattar östra delen av Åkarp, från 
Dalslundsskolan till Gränsvägens förlängning och 
består av jordbruksmark som idag är oexploaterad. 
Gränsvägen är den gräns som expansionen av Åkarp 
måste hålla sig innanför. Genom att först utveckla 
etapp ett kring stationen och göra Åkarp till en sam-
manhängande ort kan man sedan ta ställning till hur 
bebyggelsen ska se ut i etapp två. Området för den an-
dra etappen är 28 hektar stort.

I det följande koncentreras innehållet av examensar-
betet på den första etappen. För den andra etappen 
kommer riktlinjer för utveckling att ges. 

Karta över utbyggnadsetapper.
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Lantbruksorten Åkarp

De två huvudidéerna för att utveckla Åkarp är att ska-
pa en sammanhängande ort genom att koppla samman 
den norra och den södra delen samt att göra orten till 
en nod för lantbruksstudier genom att förbättra kop-
plingen till Alnarp. 

Projektet om nerdikning och överdäckning av södra 
stambanan i Åkarp gör det möjlig att utnyttja mer 
mark närmare stationsområdet då bullret kommer att 
minska. Genom att låta bebyggelsen på den norra och 
södra sidan mötas vid tågstationen kan Åkarp göras 
till en sammanhängande ort. Genom att ta tillvara de 
rörelser som finns till och från stationen skapas en 
ny centrumbildning. Sovstaden Åkarp försvinner när 
olika funktioner blandas, verksamheter integreras med 
bostäder och utbudet av aktiviteter ökar. En levande 
ort skapas. 

Åkarp är den ort vars tågstation ligger närmast lant-
bruksuniversitetet i Alnarp, avståndet från stationen i 
Åkarp är 1,5 kilometer. Orten görs till campusort för 
universitetet där studenter kan bo och befolka gatorna. 
På campus Alnarp finns idag endast ett fåtal student-
bostäder, därför ska fler kunna uppföras här. Samtidigt 
råder en brist på studentbostäder i regionen där Lunds 
universitet, Lunds Tekniska Högskola samt Malmö 
Högskola har svårt att tillgodose behovet av bostäder 
för deras studenter. De korta transporttiderna med tåget 
till Lund och Malmö gör Åkarp till tänkbar bostadsort 
även för dessa studenter. I Åkarp finns grundskolenivå 
och en folkhögskola dock inget gymnasium. Idag täv-
lar gymnasieskolor runt om i landet om studenter som 
ska ansöka till just deras utbildningsprogram. Tillsam-
mans med SLU i Alnarp kan ett nytt gymnasium i 
Åkarp med inriktning på lantbruk få orten att bli ett 
säte för lantbruksfrågor och lärande. 

Åkarp går från att vara en delad ort till en sammanhängande ort.

Universitetsbyggnad tillhörande landtbruksuniversitetet i Alnarp.

6. Förslag till utveckling av Åkarp
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Planförslag

Nedgång till tågstation

Skogsområde

Parkmark

Vatten

Jordbruksmark

Bebyggelse med lokaler 
för servicefunktioner, 3 vån

Bebyggelse med lokaler 
för servicefunktioner, 4 vån

Lokaler för skolverksamhet

Lokaler för verksamheter
eller lätt industri.
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Överdäckningen och nytt resecentrum

Överdäckningen över järnvägen är 400 meter lång 
och kommer att placeras ungefär på mitten av järn-
vägssträckan genom Åkarp, från Åkerbloms väg 
till Apelvägen. Anledningen till detta är att tillgän-
gligheten och avståndet från omkringliggande bebyg-
gelse ska vara lika. Det är här flest personer har så kort 
sträcka till tåget som möjligt. En annan anledning till 
dess lokalisering är att inte göra intrång i den histo-
riska miljön vid stationsparken och det gamla station-
shuset. Överdäckningens placering gör att Åkerbloms 
väg  förlängs över spåren till andra sidan järnvägen. 

Spåren kommer att grävas ner cirka sex meter och 
locket på överdäckningen kommer att ligga två meter 
ovanför omgivande markplan. För att förenkla passa-
gen över spåren utformas överdäckningen med ramper, 
viloplan och trappor så att den lätt ska kunna beträdas. 
Järnvägen blir på så sätt lätt att ta sig över för fotgän-
gare och bilister den blir mindre visuellt framträdande 
i miljön, samt att dess en kontinuerlig form försvin-
ner. 

Detta gör att den barriär järnvägen alltid har varit kom-
mer att minska och bli ett sammankopplande område 
istället för att fragmentisera miljön. Överdäckningen 
är tänkt vara allmän platsmark och park där männi-
skor kan röra sig fritt. Underlaget varierar från gräs till 
hårdgjord yta där träd, buskar samt annan vegetation 
ska förekomma i stor utsträckning. På överdäckningen 
ska även finnas plats för aktiviteter för olika ålders-
grupper, exempelvis utställningar och events. 

Det nya resecentrumet (tågstationen) med perrongerna 
kommer att ligga under överdäckningen. På detta sätt 
får man automatiskt människor som befolkar platsen 
genom att ta tillvara på rörelser till och från tåget. Be-
byggelsen på båda sidor om järnvägen är tänkt att kop-
plas ihop med resecentrumet. 

Grönzon VägbanaTrottoar

(m)
Sektion över spårområdet med den nya tågstationen under överdäckningen. 
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nya centrum, vilket sträcker sig över på bägge sidor 
om överdäckningen. Centrumet tar vara på människors 
vardagliga rörelsemönster till och från tågstationen. På 
detta sätt kan ett folkliv uppstå. 

Centrumbebyggelsen ska vara dimensionerad för att 
kunna inneha verksamheter och servicefunktioner i 
bottenvåningarna. Husen är i kvarterstruktur och ska 
sluta upp mot gatorna för att skapa ett tydligt gaturum. 
Blandningen av funktioner medför att människor an-
vänder stadsmiljön på olika tider och av olika skäl så 
att en kontinuerlig rörelse kan åstadkommas. Åkarps 
stora torg söder om överdäckningen är ortens nya 
samlingspunkt där uteserveringar ska kunna flyta ut på 
platsen under sommaren.

Nedgång till tågstation

Skogsområde

Parkmark

Vatten

Jordbruksmark

Bebyggelse med lokaler 
för servicefunktioner, 3 vån

Bebyggelse med lokaler 
för servicefunktioner, 4 vån

Lokaler för skolverksamhet

Lokaler för verksamheter
eller lätt industri.

Centrumbildning

I planförslaget skapas en ny centrumpunkt med 
bostäder, service och verksamheter kring överdäcknin-
gen och resecentrumet. Genom att låta den nya bebyg-
gelsen på bägge sidor om järnvägen komma närmare 
varandra, växer Åkarp ihop till en sammanhängande 
ort. Byggnaderna närmast överdäckningen och kring 
Åkarps nya stora torg i fyra våningar, anledningen är 
för att få en högre koncentration av människor intill 
resecentrum. Jacobs menar att en hög intensitet av 
möten mellan människor skapar goda relationer och 
aktiva vänskapskontakter medan en låg intensitet av 
möten leder till passiva, se- och höra kontakter. Och 
om det inte finns folkliv eller möten i stadsrummet 
riskerar även de passiva kontakterna att helt försvinna 
(Gehl, 2006, s. 15). Bebyggelsen ska ses som ortens 

Inzoomning på planförslaget.
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Föreslagen bebyggelse mellan spårområdet och Dalslundsskolan.

Illustration av Åkarps stora torg.
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Bebyggelse

Norr och söder om järnvägen tillkommer ny bebyg-
gelse med sluten kvartersstruktur och lamellhus i tre 
våningar. Husen ska inhysa bostäder men bottenvånin-
garna ska kunna fungera som lokaler för verksamheter 
(exempelvis tryckeri), kontor eller boende. Bebyg-
gelsen ska vara småskalig och de flesta kvarteren är 
korta med entréer vända mot gatan för att ge upphov 
till spontana möten mellan människor (Jacobs 1961 s, 
176). Bland bebyggelsen finns stora och små torgbild-
ningar som gör bostadsmiljön mer intressant. 

Gehl menar att låga byggnader intill en gata är i har-
moni med hur människor rör sig och kan genom sina 
sinnen kan uppfatta vad som händer omkring dem. 
Möjligheten att se/ upptäcka andra människor på en 
plan yta är mellan 20 – 100 meter. Vertikalt är den 

visuella övre gränsen upp till femte byggnadsvånin-
gen. I närhet av högre byggnader går dessa mänskliga 
skalor förlorade och därför försvinner gatulivet (Gehl 
2006, s.98). 

Förskolorna som ligger söder om stationen förläggs 
till en annan plats i den nya bebyggelsen. Det finns 
fortfarande ett värde i att ha en sådan verksamhet 
nära stationen så att det blir lätt för föräldrar att lämna 
sina barn vid förskolan för att sedan ta sig till jobbet. 
Dalslundsskolan med två tillhörande fotbollsplaner är 
så pass stor och viktig med sin idrottsverksamhet att 
den får ligga kvar. 

Illustration av den nya bebyggelsen norr om spårområdet.
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Illustration av bostadsmiljön med lantbruksgymnaisumet till vänster i bild.

Illustration av bebyggelsen norr om överdäckningen.

Vy mot överdäckningen från södra sidan om spårområdet.
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(m)

När Åkarp görs till campusort för Alnarp behövs 
bostäder åt studenterna. Närheten till Lund och Malmö 
gör Åkarp intressant för att inhysa studenter från 
dessa städer.  Studentbostäderna placeras i den nya 
kvartersstrukturen, men på utspridda platser i bebyg-
gelsen. Anledningen till detta är att skapa en blandning 
av människor samt fler rörelser i orten. Vissa kvarter 
ska helt kunna upptas av studentboende. 

Exploateringen i etapp ett leder till en högre koncen-
tration av människor jämfört med andra bostadsom-
råden i Åkarp. En hög koncentration av människor kan 
många gånger förknippas med något dåligt, exempel-
vis trängsel. Jacobs menar att en hög koncentration 
av människor kan vara till en fördel då det för med 
sig ett befolkningsunderlag för att hålla verksamheter 
och platser vid liv. En tillräckligt hög koncentration 

av människor är ett kriterium för att uppnå mångfald i 
stadsmiljön (Jacobs 1961, s.176).  

De nya boendeparkeringarna förläggs till gatorna mel-
lan bebyggelsen samt under enstaka fastigheter. Invid 
spårområdet och resecentrum tillkommer parkerings-
fickor för hämtning och lämning.

Exploateringstalet för hela första etappen är 1,2. Be-
byggelseområdet söder om resecentrum har exploat-
eringstal 1,4 medan området norr om har 1,0. Ytan för 
bostäder och verksamheter väntas ge 4 300 boende, 
1 200 studenter samt 730 stycken jobb i Åkarp. Sif-
frorna är framtagna med en kvot på 2,2 personer per 
bostadslägenhet (100 m2) och 50 m2 verksamhetsyta 
per anställd. 

Fasad mot gata av trevåningsbyggnad. 

Gatusektion över den nya gatan mot Alnarp till vänster och Bruksvägen till höger. 

(m)

(m)
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Trafiknätet

Det ska vara lätt att hitta till centrum av Åkarp 
oavsett om man kommer med bil eller cykel 
från inom samhället eller andra orter. Plan-
förslaget gör att det blir lätt att ta sig från vä-
garna som löper i ytterkanten av orten in till 
centrum. På båda sidor om överdäckningen 
tillkommer nya centrumgator. Dessa är vik-
tiga eftersom de tar hand om genomfartstrafik 
från den västra respektive östra delen. Genom 
att nyttja denna rörelse kan verksamheterna 
fånga upp människor i deras vardagliga re-
semönster. De båda centrumgatorna kopplas 
samman ovanpå överdäckningen med förlän-
gningen av Åkerbloms väg. I övrigt ska alla 
gator ska vara utformade så att det är möjligt 
att komma till med bil.

Karta över nya vägar inom planområdet.

Nya vägar

Nya cykelvägar

Linjedragning för ringbuss



52

Gatorna i planområdet har en stadsmässig utformning. 
Med detta menas att gaturummet är tydligt definierat 
genom att bebyggelsen ligger nära inpå. Hastigheterna 
hålls låga med hjälp av gatumöbler och planteringar. 
Trottoarerna ska vara breda för att prioritera fotgän-
gare samt kunna användas av verksamheter, till exem-
pel kaféer. Enligt Jane Jacobs fyller trottoarerna fler 
syften än att bara ge plats åt gångtrafikanter, de spelar 
en stor roll vad gäller folklivet och människors känsla 
av trygghet (Jacobs 1961, s. 438). Den låga bebyggels-
en låter de boende ha uppsikt över gatan vilket är en 
förutsättning för att skapa ett tryggt område. 

Väster om spårområdet skapas ett nytt stråk som ska 
förtydliga kopplingen mellan tågstationen i Åkarp, det 
nya lantbruksgymnasiet och lantbruksuniversitetet i 

Alnarp. Stråket blir ett centrum av lärande och lant-
bruksstudier i sydvästra Skåne. Utmed denna ska in-
stitutionsbyggnader samt lärandelokaler lokaliseras. 
Istället för att stänga överfarten vid Alnarpsvägen som 
Burlövs kommun vill, kommer vägen fortfarande att 
vara öppen för bil och fordonstrafik. Alnarpsvägen är 
en av Åkarps äldsta och viktigaste gator. Det finns ett 
värde i att från den västra sidan om järnvägsspåren 
snabbt kunna ta sig till stationsparken. Istället kommer 
korsningen att bli planskild, järnvägen kommer att gå 

under bil- och cykelvägen istället för dagens lösning 
där långa köer uppstår i väntan på bommarna. Jämfört 
med dagsläget tillskapas i planförslaget fyra bilvägar 
över järnvägen istället för en. Nya Gränsvägen kom-
mer att förbättra tillgängligheten för gång-, cykel- och 
biltrafik över järnvägsspåren samt avlasta trafiken i 
västra delen av Åkarp.  Den är också viktig för utbyg-
gnaden av etapp två av orten.  

Motorvägarna E20 och E22 är så pass stora vägar att 
de förblir barriärer för bebyggelsen. 

Vad gäller parkering finns en parkeringsplats intill 
Dalslundsskolan som skulle kunna utökas.  Pågatåget 
är något som behövs när fler personer beräknas resa 
med tåget. Idag finns en parkering intill stationen. 

Tillgängligheten för gång och cykel ska fortsätta vara 
prioriterad. Cykelparkeringar finns idag i nära anslut-
ning på båda sidor om Åkarps tågstation. Dessa ska i 
framtiden bli bättre utformade så att de kan stå emot 
väderförhållanden. 

För att förbättra kollektivtrafiken i det nya Åkarp kom-
mer en ringbuss trafikera ortens ytterområden och gå 
mellan resecentrum och vidare ut till lantbruksuniver-
sitetet i Alnarp och vidare till Lomma.  

Tillfartsgata

(m)

Sektion över en bilfri ändgata intill Dalslundsskolan.

Illustration av tillfartsgata där hastigheten för bilarna hålls låga.
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Grönstruktur

I planförslaget skapas ett nytt grönstråk genom Åkarp 
i öst- västlig riktning. Från jordbrukslandskapet väster 
om orten tillåts landskapet växa in i bebyggelsen likt 
en grön kil. Kilen består först utav åkermark utanför 
Åkarps samhälle, när bebyggelsen tar vid blir kilen 
till ett cirka 60 meter brett grönstråk som går via lant-
bruksgymnasiet och kopplas samman med stationspar-
ken på andra sidan järnvägsspåren. Detta gör det alltså 
möjligt att följa grönskan och landskapet från Alnarp 
ända in till stationsparken, tågstationen, och bebyg-

gelsen i Åkarp. Själva grönstråket är en park med tät 
grönska, gräs och grusade gångar. 

I samma öst- västliga riktning rinner Alnarpsån som 
recipient för dagvatten ner till stationsparken. Ån kom-
mer att används som förhöjande element invid över-
däckningen. Vattnet leds i en fåra intill centrumgatan 
söder om järnvägen, där däck och installationer kan 
förstärka upplevelsen av vattnet.   

Karta över ny grönstruktur.
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Etapp 2

Den andra etappen är området i östra Åkarp som idag 
består av jordbruksmark. Detta är det sista exploater-
ingsområdet i Åkarp innan man når ut till sina samtliga 
expansionsgränser. Hur etapp två kommer att byggas 
ut får framtidens efterfrågan avgöra. Gränsvägen är 
satt som den yttersta gränsen för expansion och in-
nanför denna väg måste man hålla sig. Alltså behövs 
någon typ av tät bebyggelse. Strukturen av friliggande 
enfamiljshus bör frångås även i denna etapp. 

Vill kommunen dock hålla fast vid en utbyggnad av 
enfamiljshus  kan den andra etappen byggas med täta 
stadsradhus/stadsvillor efter den Holländska modellen 
Woonerf. Ordet kan översättas med boendeyta eller 
boendegata. På en sådan gata samsas människor och 
bilar genom att fotgängare och cyklister har tillgång 
till hela gaturummet, inte bara trottoarerna. Gatan kan 
ses som ett allmänt vardagsrum där barn och vuxna kan 
röra sig fritt eftersom hastigheterna för bilarna hålls 
låga. Bilar är tillåtna att köra ända fram till fastigheten 
men gatan ska utformas på de gåendes villkor, bilen är 
således gäst på fotgängarens gata. 

I etapp två är det också viktigt att titta på kontakten 
mellan staden och landskapet. På samma sätt som arki-
tekter och planerare pratar om att ta tillvara på vat-
tenelementets kvaliteter genom att låta städer invid 
vatten växa ut i vattnet eller ta vattnet in i staden, kan 
man föra ett liknade resonemang om åkermarken. Kan 
Åkarp växa ut i det omkringliggande jordbrukslandsk-
apet eller kan den värdefulla marken tas in i orten? In-
vånarna kan nyttja en bit mark där de kan odla sina 
egna grödor. En slags större kolonilott där en grupp 
människor kan gå ihop och bli självförsörjande till en 
viss del av kosten. Förutom födan skulle boendet intill 
åkermarken bli naturnära. 

För att ytterliggare förstärka det öst- västliga grön-
stråket genom Åkarp kan en ny park tillskapas tillsam-
mans med Alnarpsån på den östra sidan om den första 
etappen. 

Åkarps geografiska läge intill motorvägarna E20 och 
E22 är något som kan utnyttjas. I den andra etappen 
kan verksamheter kopplade till infrastrukturen, till ex-
empel gods- eller varutransport lokaliseras intill Grän-
svägens nya dragning. 

Inspirationsbild på hur en tät bebyggelse med sammanhängande 
enfamiljshus kan se ut.

Inspirationsbild på tät bebyggelse med stadsradhus.
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Ett framtida Åkarp

Hur ser då Åkarp ut i framtiden efter mitt planförslag, 
vilka förändringar har skett?

Åkarp har utvecklats att till en småstad i tredje rang i 
storlekshierarkin efter Malmö och Lund/Lomma. Be-
folkningen har expanderat tack vare alla nyinflyttade 
i regionen. Man har med hjälp av överdäckningen av 
spårområdet fått en sammanhängande bebyggelse med 
nytt resecentrum och bostäder nära stationen.  

Här bor nu fler människor omkring stationen än någon 
annan ort av samma storlek. Det nya stora torget funger-
ar som en träffpunkt för ortens invånare. På kaféernas 
uteserveringar sitter studenter och gymnasieelever som 
har eftermiddagen fri från föreläsningar och lektioner. 
Från stationen är det nu lätt att hitta till lantbruksuni-
versitetet i Alnarp och lantbruksgymnasiet i Åkarp – 
man följer bara grönskan från stationen. 

Bebyggelsen är småskalig men ger samtidigt en känsla 
av att man befinner sig i en stadsmiljö. Den hjälper 
till att motverka otrygghet genom livfulla gator som 
”övervakas” av boende. Bostadsbebyggelsen har bliv-
it mer varierad genom införandet av flerbostadshus i 
kvartersstruktur i centrum. Blandningen mellan verk-
samheter och bostäder i samma hus underlättar för att 
ett folkliv ska kunna uppstå.  

Gällande jordbruksmarken kan inte Åkarp växa mer 
än Gränsvägen. Detta ställer krav på utvecklingen men 
orten kommer inte att ta mer av den värdefulla marken 
i anspråk. Jordbruksmarken behövs i framtiden när 
närodlade råvaror blir viktigare. Åkarp och Burlövs 
kommun blir vägledande i frågan om att sätta en abso-
lut gräns för exploatering. Burlövs kommuns mål från 
översiktplanen har uppfyllts genom att Åkarp har ut-
vecklats som en egen ort och inte byggts samman med 
Arlöv. Därmed har landskapet runt omkring orten läm-
nats öppet. Bebyggelsemiljön har blivit grönare med 
parkstråket i öst- västlig riktning. Kommunen har nu 
också en beredskap av mark inför framtida planering 
i etapp två.
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