
Norra området

På den norra parkeringen planeras bostadsbebyggelse i 
områdets södra del. Bebyggelsen övergår norrut till 
kontorsbebyggelse och slutligen till en park. 

Det skyddsavstånd som bensinmacken har gör att området 
närmast bensinmacken inte kan bebyggas fritt. 
Förutsättningen gör istället området lämpat för parkmark. 
Planen innebär nya bostäder och motiverar tillsammans med 
de rådande förhållandena att en lokal park anläggs i det norra 
området. Parken är tänkt att ha en öppen grönyta i mitten för 
att kunna utnyttjas till diverse aktiviteter. Kring den öppna 
ytan planeras träd för att det ska finnas möjlighet till skugga, 
men också för att förtydliga parkrummet.

Det planeras kontorsverksamheter längsmed Börjesgatan, 
med anledning till det centrumnära läget samt de goda 
kommunikationsmöjligheterna. En annan anledning är det 
faktum att bensinmackens skyddsavstånd medger 
kontorsbebyggelse från 50 meters avstånd istället för bostads-
bebyggelsens 100 meter.
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Bostadsbebyggelsen lokaliseras i områdets södra del. 
Byggnaderna är i tre våningar med eventuell handels-
verksamhet i bottenvåningarna. Parkering sker söder om 
byggnaderna och gästparkering finns på andra sidan 
Börjesgatan. Den befintliga byggnaden som tidigare hyst en 
taxistation tas bort till förmån för den nya exploateringen.

Börjesgatan planeras att behålla en bredd på 7 meter för att 
tyngre trafik fortsatt ska vara möjlig. Vid den norra delen av 
gatan förskjuts vägen åt väster med 2 meter för att göra en 
separat cykelväg till höger om gatan. Gatan ändras sedan till 
att bli rak nästan hela vägen fram till Larsgatan för att få en 
tydligare struktur. Den tillåtna hastigheten för gatan bör även 
i fortsättningen vara 30km/h. Hastighetsdämpande åtgärder 
bör göras för att inte riskera för höga hastigheter. Åtgärderna 
måste anpassas så att den tyngre trafiken kan passera 
problemfritt.
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  En åtgärd är att smalna av vägen vid ett ställe där gatan blir 
till en fil och mötande trafik får lämna företräde. Avsmalningen 
som gör gatan 4 meter bred är också en övergång för gående 
och cykeltrafik. Larsgatan förändras i området till att bli 7 
meter bred istället för dagens 14 meter vid busshållplatsen. 
Gatan blir mer anpassad till övriga gators utformningar som 
passar bättre till hastigheten och den centrumnära miljön. 
Samma sak gäller för Stationsgatan där den passerar norra 
parkeringen. Den planerade bostadsbebyggelsen kommer att 
generera en ökad användning för gatan vilket kräver några 
åtgärder. Gatan förblir 7 meter och med ensidigparkering längs 
gatan som det är idag. Cykelvägen separeras tydligare från 
gatan för att minimera konflikter. 
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Illustration av Börjesgatan från norr

Illustration av Stationsgatan från söder
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Sektion av Börjesgatan

Sektion av Stationsgatan
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Elcentralen som finns i områdets sydvästra hörn flyttas till 
den östra sidan av parkeringen, eftersom den för närvarande 
hindrar utvecklingen av parkeringsplatserna. 
Högspänningsledningen går under Börjesgatan vilket gör det 
lätt att ansluta den till det nya läget. Den nya transformatorn 
placeras med avstånd till bostadsbebyggelsen och utformas 
för att passa in i den nya bebyggelsen. 
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Sektion av utrymmet mellan Börjesgatan och Stationsgatan 

Sektion av Larsgatan 
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Cykelnät

Andelen cyklister på orten är beroende av hur väl cykel-
nätet är uppbyggt. I de centrala delarna föreslås därför ett 
antal åtgärder som länkar redan befintliga cykelvägar för att 
skapa ett nät utan luckor. Genheten i nätet är också av stor 
betydelse för valet av cykel som transportmedel. Därför är 
förslagen utformade med utgångspunkten att cykelvägarna 
ska vara så gena som möjligt inom nätet och till viktiga 
målpunkter i centrum. Vid de viktigaste målpunkterna 
föreslås också att det uppförs tydliga cykelparkeringar. 
Parkeringarna ska vara väderskyddade och upplysta för att 
förhindra stölder. 

Cykelvägarna är så ofta som möjligt separerade från 
gångvägar och bilvägar för att minimera olycksrisken. 
Dessutom är cykelövergångar upphöjda för att få bilister att 
sänka farten vid mötet. Vid en specifik korsning på 
Larsgatan föreslås även trafikljus där ljuset automatiskt slår 
om till grönt när en cyklist närmar sig korsningen. Åtgärder 
som denna skapar en tryggare och smidigare miljö för 
cyklister samtidigt som det i detta fall sänker farten hos 
biltrafiken i ett centrumnära läge. Genom att skapa 
förutsättningar för cykeltrafiken är förhoppningen att 
cyklandet i centrum kan öka och kanske i framtiden ge orten 
en cykelimage. 

Busshållplatsen i Vellinge är centralt belägen och har 
förutsättningar för att utnyttjas mer. Med de nya cykelvägar 
som föreslås kommer det att finnas direkt anknytning mellan 
det lokala cykelnätet och busshållplatsen.
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Parkering

Förslaget innebär att parkeringarna kring Stortorget 
förändras. Vid torgets västra sida förändras parkeringen 
till endast en rad parkering som nås direkt från gatan. Nya 
parkeringar planeras på torgets södra sida vilka även nås 
direkt från gatan. De befintliga parkeringarna på den norra 
och östra sidan tas bort till fördel för gående och cyklister. 
Den södra parkeringen kommer med planförslaget att få en 
större användning, då parkeringarna på Stortorget tas bort, 
men också genom att den planerade bostadsbebyggelsen vid 
centrumbyggnaden planeras att ha sin parkering där. 

Längs med Bankgatan och Järnvägsgatan förblir det 
parkering på gatan med en förändring av den senare 
där parkering planeras till att vara ensidig. 
Den Norra parkeringen reduceras så att endast den södra 
delen av parkeringen blir kvar. Den yta som frigörs av 
förändringen av busshållplatsen kommer att bli en 
förlängning av parkeringen som då kommer något närmare 
centrum. Platserna är avsedda för boende i närliggande 
flerbostadshus men också för besökande till centrum. 

Öster om Stationsgatan planeras en ny parkeringsplats. 
Parkeringen är främst tänkt för dem nya bostads- och 
kontorsbebyggelsen. Längs Börjesgatan planeras 
parkeringsfickor längs den ena sidan av gatan.
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