
Vellinge Centrum
                  Centrumförnyelse   

Fredrik Meurling
Examensarbete 30 hp

Magisterprogrammet i Fysisk planering
Blekinge Tekniska Högskola

2007





FÖRORD

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och projektet avslutar den utbildning på 
180 poäng som leder till en Teknologie Magister i Fysisk planering. Arbetet är utfört 
på sektionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad på Blekinge Tekniska 
Högskola.

Handledare Louise Nyström, adjungerad professor.
Bitr. handledare Thomas Hellquist, gästprofessor.
Examinator Anita Larsson, universitetslektor.



  Sammanfattning   6

  Del 1 – Inledning   9

  Bakgrund    10
  Pågående planarbete   11
  Problemformulering   12
  Frågeställningar   12
  Syfte     13
  Tillvägagångsätt   13

  Del 2 - Historia   17  

  Förhistorisk tid   18
  Historisk tid    18
  Äldre bebyggelse   19
  Järnvägen i Sverige   20
  Järnvägen i Vellinge   21
  Verksamhetsomvandling  22
  Samhällets expansion   23

  Del 3 - Nuvarande förhållanden 25 
  
	 	 Topografi	och	jordar	 	 	 26

  Grönstruktur    27  
  Landskapsrum    29  

Innehåll
	 	 Trafik	 	 	 	 	 30
  Gång- och cykelnät   30
  Pendling     31
  Entréer     32
  Vägar     34
  Parkering    35

  Särprägel och identitet  36
  Vellinges siluett    36 
  Karaktär     36
 
  Bostadsbebyggelse   39
  Rekordåren    39
  Vellinges utveckling    40
  under rekordåren
  Byggnadsstilar    41
  Sekelskiftesarkitektur   41
  Funktionalismen    41
  Rekordårens villor   42
  Rekordårens radhus   42

  Service    43
  Skolor     43  
  Vård och omsorg    43

  Handel     44

  Mötesplatser    45



  Del 4 - Fördjupad studie 
  av Centrum    49
  
  Centrum    50
  Norra delen    52
  Stortorget och centrumbyggnader   54
  Södra delen    55
  Gamla torget och Bankgatan  56

  Del 5 – Analysmetod  59
  
  Olika analysmetoder   60
  Val av analys    62
  Förklaring av analysmetoden  63
  Seendet     64
  Platsen     66
  Innehåll     67

  Del 6 – Analys   69
 
  Stråk 1     70
  Stråk 2     78
  Stråk 3     84
 

 Innehåll

 Del 7 - Planförslag   89
  
 Koncept och huvudidé  90
 Gästisparken    91
 Stortorget    92
 Centrum    95
 Norra området    97
 Cykelnät    101
 Parkering    102

 Källförteckning   105
 



Sammanfattning

Vellinge är både centralorten i Vellinge kommun och en 
bostadsförort till Malmö. Orten består till stor del av villa-
bebyggelse. Vellinges expansion kan härledas till två viktiga 
händelser där den första var järnvägen drogs in till Vellinge. 
Järnvägen skapade nya förutsättningar för industrier, handel 
och framförallt nya kommunikationer. Den andra händelsen 
var bilens starka intåg under 50-talet. Bilen skapade 
möjligheten att röra sig över längre sträckor vilket också 
resulterade i att utbyggnaden av Vellinge bredde ut sig över 
större ytor. 

Utbredningen nådde sin topp under 70-talet då Vellinge 
fördubblades i storlek. I centrum genomfördes under samma 
tid en modernisering där nya centrumbyggnader och stora 
parkeringsytor anlades. Dessa byggnader och platser upplevs 
idag som mindre attraktiva och en förnyelse av centrum är 
därför aktuell. 

Syftet med arbetet har varit att arbeta fram åtgärder för att 
”hela” centrum igen och öka trivseln och tillgängligheten. 
Arbetet är uppbyggt av en historisk tillbakablick över 
utvecklingen av samhället. Därefter har en inventering av de 
nuvarande förhållandena gjorts av samhället, med en 
fördjupad inventering för de centrala delarna. 
Inventeringen har gett en kunskap om vad samhället har för 
fördelar och nackdelar och vad som är karaktäristiskt för 
samhället. Kunskapen har sedan legat som en grund till det 
fortsatta planarbetet. 

6

Analysen som har gjorts bygger på Gordon Cullens Serial 
vision. Detta innebär att genom att röra sig framåt i en 
bebyggd miljö så möts man hela tiden av nya intryck som 
kan liknas vid bilder. Dessa bilder uppfattas efter hur den 
följer den föregående bilden. Bilden bedöms efter det man 
ser, platsen och dess innehåll.

Med hjälp av inventeringen och analysen har ett förslag 
utvecklats som innebär några både mindre och större 
ändringar i centrum. Planförslaget innebär att den norra 
parkeringen bebyggs med bostäder och kontor samt en 
park.	Förändrade	villkor	för	trafiken	sker	kring	Stortorget	
där vissa gator förändras till gårdsgator. Det planeras också 
förändringar för parkeringsplatserna i centrum till förmån 
för bl.a. gående och cyklister. Stortorget får nya 
användningsområden med bl.a. att en grönyta och en 
anslutande lekplats planeras på torgets västra sida.
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Bakgrund

I Sveriges sydvästra spets ligger Vellinge kommun som har ca 
32000 invånare där ca 12000 bor i Höllviken och Ljunghusen. 
I Skanör-Falsterbo bor ca 7000 invånare och 7000 bor i central-
orten Vellinge. Andra samhällen är Hököpinge, Gessie, 
Östra Grevie och Västra Ingelstad vilka tillsammans med de övriga 
delarna av kommunen har en befolkning av 6000 invånare. 
Befolkningen i kommunen ökar med ca 1 procent per år eller 
ca 300 personer. 
Kommunen har en positiv utvecklingstrend där såväl turism som 
företagande ökar, vilket också har bidragit till befolknings
ökningen.	I	kommunen	finns	en	motorväg	som	går	mellan	Malmö	
och Trelleborg, vilken passerar förbi bland annat Vellinge tätort. 
Vellinge centrum uppfördes en gång i tiden längs den nu nerlagda 
järnvägssträckningen.

Vellinge kommun kan ses som en bostadsförort till Malmö, då 
många	arbetspendlar	dit.	Det	finns	mycket	goda	kommunikationer	
mellan Vellinge och Malmö i form av motorvägen och väl 
trafikerade	busslinjer,	som	tar	ca	20	minuter	mellan	orterna.	I	
framtiden kommer en ny pendeltåglinje dras mellan Malmö och 
Trelleborg, med stopp i Vellinge kommuns östra delar.  Det förs 
även diskussioner kring en ny dragning av pendeltåg från 
Skanör-Falsterbo till Malmö, vilket dock ligger långt fram i tiden. 
Kommunen har en daglig utpendling till andra kommuner på 
nästan 11000 personer. Det är främst till Malmö som pendlingen 
sker, men också till Trelleborg.
Bebyggelsen i Vellinge kommun är nästan uteslutande villa
bebyggelse, närmare 90% av befolkningen bor i småhus. Av de 
invånare som inte bor i småhus kan man hitta 75%  i Vellinge 
tätort. Bristen på alternativ för unga och äldre leder till att många 
av dessa grupper tvingas söka sig till andra kommuner.

Vid centrumtorget ligger större butiker som systembolag, post, 
bank	och	en	ICA-butik.	Det	finns	också	konditori	och	en	mindre	
korvkiosk. Runt Stora torget ligger diverse mindre butiker och 
företag, så som hårfrisör, färgaffär, mäklare och bank. Torget 
omgärdas av parkeringsplatser och bilväg, vilka anlades under 
70-talet	tillsammans	med	den	centrumbyggnad	som	finns	idag.														
Under 90-talet rustades torget upp med bland annat viss grönska 
och torghandel.

Bebyggelsen i området är mycket varierande i sin utformning. 
Kring torget skiljer sig centrumbyggnaden drastiskt med sina 
2 våningar mot den övriga 3 till 4 våningar höga bebyggelsen. 
Det kommunala bostadsbolaget Vellingebostäder efterfrågar 
nya bostäder i centrala lägen och diskussioner om att förtäta                   
centrumområdet har pågått under en tid. Som ett steg i den rikt-
ningen har det beslutats om ett nytt 8 våningars bostadshus på den 
plats där det nu står en silo med samma höjd.

Längs	med	Bankgatan,	Järnvägsgatan	och	Östergatan	finns	det	
mindre butiker i bottenvåningarna på ett äldre kvarter. Öster-
gatan är en huvudgata som passerar Gamla torget, vilket idag till 
viss del utgör entrén till kyrkan samt parkering. Intill kyrkan och 
dess kyrkogård ligger en park som även angränsar till Stortorget. 
Parken är välskött och är tillsammans med kyrkogården en del av 
ett område med grönska. Men för övrigt består grönskan i centrum 
av några fristående träd och växtlighet på privata tomter.

Norr om centrumbyggnaden ligger samhällets huvudhållplats för 
bussar. Därifrån går bussar till Malmö, Höllviken, Skanör-Falster-
bo samt Trelleborg. Från Vellinge pendlar många till framförallt 
Malmö	både	för	arbete	och	för	studier.	Det	finns	en	annan	viktig	
hållplats vid E22 i utkanten av Vellinge, där snabbussar också når 
tidigare nämnda samhällen.

 Inledning
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Pågående planarbete

Översiktsplanen för Vellinge kommun (antagen 2000), hänvisar till 
en fördjupning av översiktsplan gällande Vellinge centrum 
(antagen 2000), där det står:

”Planens syfte och huvuddrag
Vellinge centrum är av vital betydelse för vilken attraktionskraft 
nya bostadsområden i Vellinge tätort kommer att få. Planen syftar 
till att möjliggöra en god och differentierad service samtidigt som 
centrums utformning och gestaltning skall göra det trivsamt, 
vackert, bekvämt och tryggt.

Vellinge ska bevara sin mångskiftande karaktär och ett eget 
näringsliv, dvs att den historiska bakgrunden och värdefulla 
miljöer och byggnader tillmäts stor betydelse i efterföljande 
planarbete. 

Ett viktigt syfte är att öka tillgängligheten och orienterbarheten för 
såväl bilister som för gående, cyklande och bussresenärer. 

Planidé för centrum
Planen anger grundstrukturen för den fortsatta uppbyggnaden och 
för kommande kompletteringar. Detta utan att ange områdenas 
specifika funktion, där således olika utvecklingsmöjligheter finns.”

Planen anger också en del förslag på den generella utformningen. 
Förslagen bygger främst på mindre ingrepp så som belysnings-
armaturer, möblering, ändrad gatubeläggning och uppfräschning 
av gröna ytor som inkluderar både röjning och nyplantering. Det 
största ingreppet som nämns i planen är en eventuell påbyggnad 
av den del av centrumbyggnaden som är riktat mot stortorget, 
samt att riva de två mindre byggnader som innehöll buss- och 
taxiverksamhet.

För övrigt nämner översiktsplanen att en bevarandeplan för 
stationssamhällets arkitektur skall utarbetas. Bevarandeplanen 
är ännu inte utarbetad, men skall komma att gälla Östergatan. 
Östergatan går längs utkanten av det aktuella området och är av 
betydelse för arbetet.

 Inledning
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Problemformulering

Ljunghusen/Höllviken och Skanör/Falsterbo har ökat både vad det 
gäller	turism	och	inflyttning,	vilket	Vellinge	centrum	till	viss	del	
har gått miste om. Kommunen har en säregen naturmiljö och likaså 
samhällsuppbyggnad, där man starkt och tydligt vill påpeka att 
man är mer än en förortskommun till Malmö. 
Konflikten	och	möjligheten	för	Vellinge	tätort	är	att	man	står	med	
ett ben i ”bostadsförorten Vellinge” och det andra benet som 
centralort i det välmående och ”identitetstarka Vellinge”. 
Konflikten	ligger	i	att	det	kan	vara	svårt	att	urskilja	en	naturlig	
utvecklingsstrategi för orten. Möjligheten ligger i att ta det bästa 
från de båda benen för att skapa en tydligare centralort i Vellinge 
kommun. Men genom att detaljhandeln blir utkonkurrerad av 
externa	köpcentrum	så	finns	det	ingen	tydlig	verksamhet	att	hänga	
upp	det	på.	Trots	detta	finns	det	idag	ett	visst	handelsutbud	som	
kan	förstärkas	och	utökas	med	en	ökad	inflyttning.

Handelsetableringarna i Vellinge centrum är idag snarast spridda 
än samlade. Det är inte stråk med butiker utan endast korta 
fragmenterade bitar. Centrumbyggnaden vänder sina butiker inåt 
mot sitt torg och visar ryggen åt den övriga miljön. Konkurrens 
från externa handelscentra har lett till att butiker har tvingats lägga 
ner	eller	valt	att	omlokalisera	sig	till	annan	ort.	I	närområdet	finns	
företag inom bland annat ekologiskt odlande och Vellinge- 
blomman, som är en stor trädgårdsanläggning. 

Området	präglas	av	en	tidigare	planeringsfilosofi	där	biltrafikanter	
skulle kunna ta sig så nära målet som möjligt. Av samma anledning 
finns	det	idag	stora	trafikytor	och	många	tomma	parkeringsplatser	
i	centrum.	I	den	övriga	bebyggelsen	finns	också	en	del	luckor	som	
skapar hål i strukturen. Tillsammans skapar dessa brister en 
fragmenterad och oattraktiv miljö där det borde vara tvärtom.

De icke bilburna saknas i centrum vilket bl.a. är ett resultat av att    
det är dåligt med naturliga gångvägar dit och få attraktiva platser att 
vistas på. Gymnasieskolans elever söker sig endast sporadiskt till 
centrumkärnan trots att det inte är mer än ett par hundra meter ifrån 
skolan. Den mänskliga aktiviteten utgörs, förutom bilburna, främst 
av äldre ortsinvånare.

Frågeställningar:
- Vilken nyexploatering kan göras för att täppa till luckorna   
 och ”hela” centrum igen? 
- Vad behöver göras för att öka tillgängligheten i centrum   
	 och	gynna	de	icke	bilburna	trafikanterna?	
- Hur kan man utveckla området för att skapa en mer samlad   
 centrumhandel?
- Hur skulle kompletterande grönområden och planteringar   
 kunna utformas?

 Inledning
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Syfte

Examensarbetets syfte är att genom inventering och analys skapa 
en grund för att utveckla ett förslag till förnyelse av Vellinge 
centrum, samt att ge förslag till fysiska åtgärder, för att öka 
attraktiviteten och vitaliteten i området.

Tillvägagångssätt

Det första steget är en inventering av området, genom platsbesök, 
men också genom intervjuer med tjänstemän. Inventeringen 
redovisar den utveckling området har haft och de fysiska 
förhållanden som nu råder. 

Steg två är en analys av området. Det är främst en analys enligt 
Gordon Cullens metoder som genomförs, och kompletteras med 
en mindre kulturmiljöanalys för att få en bild av bevarandevärda 
byggnader och miljöer. Gordon Cullens analysmetod bygger på att 
visuellt analysera stråk och platser för att få en uppfattning om hur 
olika delar hänger ihop i det offentliga rummet. Tanken är att med 
analysen	se	var	brister	finns	och	hur/var	förbättringar	och	
nyexploateringar kan göras. Analysen utmynnar i ett resultat som 
kan ligga till grund för ett planförslag. 

I det tredje steget görs det således ett förslag på centrumförnyelse. 
Förslaget grundas på resultatet av den tidigare utförda analysen.

Litteraturstudier inom ämnet centrumförnyelse har gjorts under 
arbetets gång. The concise townscape av Gordon Cullen, 
Boverkets Lär känna din ort, The Images of the city av Kevin 
Lynch, Life between buildings av Jan Gehl, Centrum av Karin 
Book och Lena Eskilsson, är några titlar som jag har studerat. 
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Vellinges plats i Skåne

Gamla Järnvägen

Gamla Järnvägen

E6

E6
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Vellinge är lokaliserat i Sveriges 
och skånes sydvästra hörn.  
Järnvägen på kartan visar hur 
spåret gick innan nedläggningen.








