
DEL
3

I denna del visas hur läget är idag. Den tar upp 
bland annat infrastruktur och bebyggelse, samt 
mänskliga aspekter. 



Vellinge kommun ligger i stort sett helt inom Söderslätt, 
som är ett säreget odlingslandskap. Marken i kommunen 
är nästan helt utan några nivåskillnader eller rester från 
istiden som kan skapa variationer i landskapet. Från 
kustlandskapet som maximalt höjer sig 5 m.ö.h. höjer sig 
sedan slättlandskapet sakta upp till ca 40 m.ö.h. 
Landskapet böljar något men är för övrigt slätt. Marken är 
mycket bördig och har länge varit utnyttjad för 
jordbruk.	Under	70-talet	gjordes	en	klassificering	från	1-10	
på avkastningsförmågan för brukbar mark. Det man kom 
fram till var att 80 % av Sveriges jordar var i klassen 1-5. 
I söderslätt låg nivån på 10, jämfört med Skånes östra delar 
som ligger på 8. Den bördiga marken har varit den 
naturliga anledningen till varför boplatser har uppförts i 
Vellinge kommun genom tiderna. (Länstyrelsen skåne län 
2006)

Topografi	och	jordar

Nivåskillnader i Vellinge

Vellinge med kringligande åkermark. (öp kap 3.1 sid 11) Satelitbild över Vellinge26



Vellinge har framför allt sin grönska i och kring bostads-
områdena. De äldre bostadsområdena har sin grönska i de olika 
trädgårdarna,	medan	de	senare	uppförda	områdena	har	fler	
grön- ytor utanför trädgårdarna. Grönytorna fungerar ibland som 
kilar vilka innehåller cykel och gångvägar mellan kvarteren. 
Det	finns	också	större	grönområden	mellan	de	områden	som	
uppfördes på 1970-talet (se sid 40) Dessa grönområden är i det 
närmaste naturmark och skogsområden.Vellinge omgärdas av 
jordbruksmark vilken inte kan anses tillhöra grönstrukturen då 
tillgängligheten är begränsad. 

Parkområdena i samhället är lätträknade, då det egentligen 
endast	finns	en	aktiv	stadsparksanläggning,	Gästisparken	(1).	
Parken är en sekelskiftespark som tidigare har tillhört 
gästgivaregården. Den ligger i direkt anslutning till kyrkogården 
(2)	som	i	sig	är	ett		grönområde.	Tvärs	över	Malmövägen	finns	
en mindre park som tillhör Lindesgården (3). Tillsammans 
skapar de ett relativt stort grönområde. Ett större grönområde (4) 
ligger i de västra delarna av samhället, och består främst av 
grönytor	kring	de	institutionsbyggnader	som	finns	där.	
Grönområdet hyser en fotbollsplan och ett par större ytor för 
vissa fritidsaktiviteter. Området avgränsas västerut av 
bullervallar som har mycket växtlighet. 

Förutom	parkmarken	finns	det	några	grönytor	som	har	en	
geografiskt	eller	fysiskt	begränsad	åtkomst.	Idrottsplatsen	(5)	
med omnejd är den tredje stora grönytan i samhället. 
Idrottsplatsen och tennisbanorna är dock halvprivata och därför 
är tillgängligheten begränsad.

Grönstruktur

Det	finns	även	några	mindre	grönytor,	där	man	kan	nämna	
kolonilotterna i nordväst (6) och gångstråket med tennisbana och 
hundrastgård i sydost (7).
Längs med Hököpingevägen sträcker sig ett längre grönområde 
(8) från norr till söder genom hela den östra delen av samhället 
men användningen är begränsad då området är smalt och till stor 
del består av skogsmark. 

I de centrala delarna av Vellinge är grönstrukturen ganska 
begränsad. Det är främst Gästisparken och de angränsande delarna 
som står för det gröna inslaget i centrum. Stortorget har efter 
uppförandet planterats med nya träd vilket har ökat grönskan 
något.	Vid	norra	och	södra	parkeringen	i	centrum	finns	
trädplanteringar som avgränsningar mellan de olika parkerings-
ytorna.	Längs	med	Bengtsagången	finns	viss	grönska	som	består	
av främst buskar och vissa blomsterplanteringar.

Grönska längs en gata i ett villakvarter.
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Landskapsrum
Jordbruksmarken dominerar helt landskapet kring samhället och 
är högst påtagligt vid dess utkanter. Det är ofta tydligt när man 
når samhällets yttre kanter då kontrasten mellan bebyggelsen och 
det platta jordbrukslandskapet är stort. Eftersom motorvägen skär 
av de större delarna av västra sidan så är det framförallt från öster 
man	kan	hitta	fickor	där	landskapet	tränger	in	bland	husen.	De	
instick som landskapet ger kvaliteter till den bebyggda miljön då 
de bidrar med vyer och kontraster. 

Utblick från Södervång. 

Landskapsrum i den bebyggda miljön Utblick från Asklunda.

 Grönstruktur
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Södervång
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Gång & cykelnät

Cykelnätet är främst uppbyggt på få men långa sträckor. 
De	befintliga	cykelvägarna	är	ofta	gena	och	är	av	god	
kvalité	samt	ofta	separerade	från	övriga	trafikslag.	
Sträckorna är dessvärre inte alltid sammankopplade 
vilket	gör	att	cyklister	måste	blanda	sig	med	biltrafik	
vissa sträckor och då framförallt i centrum. Nätet är 
främst uppbyggt i nord- sydlig riktning och avslutas 
ofta	i	centrum.	Det	finns	även	en	cykelväg	som	går	
både söderut till Höllviken och norrut till Malmö. 
I ytterområdenas bostadsområden är gång och 
cykelnätet väl utbyggt och det är lätt att ta sig såväl 
mellan områdena som in till centrum.

Trafik
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Pendling

Pendlingen från Vellinge kommun är av stor betydelse för 
kommunens uppbyggnad. Det är ungefär en tredjedel av 
befolkningen på ca 32000 som pendlar ifrån Vellinge kommun till 
andra kommuner. Det är nästan uteslutande till Malmö stad som 
pendlingen går, ungefär 70 % av pendlingen går dit.

Inpendlingen sker ungefär i samma riktningar som utpendlingen 
och	de	flesta	pendlar	från	Malmö	och	Trelleborg.	Totalt	sett	
pendlar det ca 2600 personer varje dag till Vellinge kommun. 

Största utpendlingsströmmarna 2003
Kommun Antal
Malmö  7 292
Trelleborg 707
Lund  669
Burlöv  242
Svedala 197
Helsingborg 111
Övriga  1 129
Totalt  10 347

Största inpendlingsströmmarna 2003
Kommun  Antal
Malmö  1 330
Trelleborg 609
Lund  123
Svedala 108
Staffanstorp 50
Övriga  396
Totalt  2 616

In/ut pendling
    1985 1990  1997 1998 1999 2001 2003
Inpendling 1304 1550 1730 1849 1912 2232 2616
Utpendling 8894 10538 9825 10269 10382 10457 10347
Nettopendling -7590 -8988 -8095 -8420 -8470 -8225 -7731

http://www.vellinge.se

Busshållplatsen i centrum.

 Trafik

4

Cykelns viktigaste användningsområden är enligt boken 
Trafiken i Samhället (1996) följande:
 - Till mål inom det egna området, t.ex. lokalt centrum eller 
lågstadieskola samt vissa mål utanför t.ex. arbetsplats, 
serviceanläggning eller skola för högre utbildning. 
	-	Till	och	från	hållplatser	för	kollektivtrafik
	-	Vid	rekreation	i	form	av	utflykts-	eller	semestercykling
 - Motion och lek  (sid 91)

Detta	ger	att	det	är	ca	7700	personer	fler	som	pendlar	ut	från	kom-
munen än de som pendlar in till kommunen. Ser man tillbaka kan man 
se att inpendlingen har haft en stadig ökning, medan utpendlingen har 
varierat. Sedan 1998 har inpendlingen ökat snabbare än utpendlingen.
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