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Inledning
I Vellinge kommuns översiktsplan, Vellinge översiktsplan 
2010 med utblick mot 2050 finns ett stort fokus på de 
offentliga rummen i kommunens tätorter och att de ska 
bidra till folkliv, vara funktionella och vackra. Kommu-
nen arbetar därför strategiskt med att utveckla den of-
fentliga miljön och bidra till levande offentliga rum och 
dess bidragande effekt till positiv stadsutveckling
I de andra kommundelarna har det tidigare tagits fram 
stadsmiljöprogram som analyserar och prioriterar vad 
som kan göras i den offentliga miljön för att stärka 
levande centrum och handel. Stadsmiljöprogrammen 
har skapat en vision om respektive centrum utifrån den 
lokala karaktären i syfte att främja det som finns på 
platsen. Arbetet med karaktärsbeskrivningar har varit en 
framgångsfaktor vid genomförande och flera åtgärder 
har tillsammans skapat en helhet i respektive centrum.  

Uppdraget med bymiljöprogram för Västra Ingelstad 
utgår från samma princip som de tidigare stadsmiljö-
programmen men tar ett bredare perspektiv på karaktär. 
Tanken är att hela byn ska vara i fokus och att det även 
ska rymmas frågeställningar om bland annat kulturmiljö, 
trygghet, tillgång till grönska och mobilitet.  Målsätt-
ningen är att förbättra kunskaperna om den befintliga 
byns karaktär med fokus på hur det offentliga stadsrum-
met används, vilka rörelsemönster som finns samt ortens 
karaktär genom identitetsskapande strukturer. Målsätt-
ningen är även att beskriva utvecklingspotential för de 
offentliga ytorna och göra en prioritering kring vilka som 

bör stärkas. Programmet ska dessutom redovisa vilka 
fysiska åtgärder och strukturer som bör prioriteras på 
kort och lång sikt för att skapa en levande, hållbar och 
vacker by. 

Arbetet med bymiljlöprogrammet har varit dialogbaserat 
där både tjänstemän och invånare har beskrivit sina pro-
blembilder och möjligheter för utveckling. All informa-
tion har använts för att kunna beskriva byns karaktär från 
olika synvinklar. Ledande har varit frågeställningar om 
historisk kontext, fysiska förutsättningar samt upplevelse 
och socialt liv. 

I den interna dialogen har flera verksamheter tillfrågats 
om deras erfarenheter om byn, hur de ser på kunskaps-
läget och vad de anser är viktiga frågor att arbeta vidare 
med. Det har även varit gemensamma diskussioner om 
strukturplanen och idéer när det gäller åtgärder. Det har 
även använts litteratur, platsbesök, analyser och tidigare 
material. Alla analyser, dialoger och skissarbeten har sam-
manställts i tillhörande ”Ortsanalys Västra Ingelstad och 
ska betraktas som ett planeringsunderlag.

ÖVERSIKTSPLAN 2010

Övergripande mål och riktlinjer för kommunens fysiska utveckling
Samlad bild över kommunens fysiska mark- och vattenanvändning 

Avvägda mellan allmänna intressen enligt PBL
Vägledande beslut enligt PBL (detaljplan, bygglov) och tillstånd enligt MB

 Antagen kommunfullmäktige

Pågående fördjupade 
översiktsplaner

Aktualisering Vellinge 
Översiktsplan 2010 

Antagna fördjupade 
översiktsplaner

SEKTORSPROGRAM
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Karaktärsområde 1 Arrie, Västra Ingelstad och Östra Grevie 
”Robusta byar utmed järnvägen i backlandskapet”

Sveriges mest centrala 
landsbygd
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Vision - Sveriges mest centrala landsbygd  

Att vara Sveriges mest centrala landsbygd innebär att 
kombinera det bästa från landsbygden med hela Öre-
sundsregionen inom snabbt räckhåll. Vardagslivet sker 
både i den lilla stationsbyn med charmigt lugn och i den 
större staden med spännande puls. Den övergripande 
strategin för Västra Ingelstads bymiljöprogram är att 
stödja vardagslivet och sammanhållningen i byn för att 
ta till vara på bylivets kvaliteter och lantliga miljö. Västra 
Ingelstads offentliga platser bör vara mångfunktionella, 
vackra samt koncentrerade, då byn är liten och satsningar 
på platser i anslutning till rörelsestråk främjar spontana 
möten. Kopplingarna mellan målpunkter framförallt sko-
lan, förskolan och stationen är viktiga för att vardagslivet 
ska fungera. Målet är att när man kliver av tåget ska det 
kännas att man kommit hem till sin lilla stationsby och en 
stolthet på promenaden hem.

Ett ledord för gestaltningen av byns platser är ”Träd-
gården på landet”. Det anspelar på byns karaktär och 
omgivningen med en måttlig skala med mycket grönt. En 
trädgård på landet flirtar med åkerlandskapets struktu-
rer och lummiga trädgårdar med nyttoväxter. Det är det 
småskaliga och vilda, det modesta och okrystade i en 
organisk form. Exempel på det karaktärskapande gröna 
är bland annat äldre uppvuxna träd och gröna trädgårdar. 
Målet är att de offentliga ytorna ska upplevas som en 
gemensam trädgård och framsida istället för en yta som 
blivit över mellan byggnadsgrupperna. Till exempel kan 
kvaliteteten höjas genom att blanda in fler planeringar 
och ett enhetligt möblemang. 

En av byns styrkor är att det både finns gammalt och 
nytt i tydliga lager, från 1100-talet fram till idag. Det 
går att läsa av byns utveckling då miljöerna bevarats väl 

allteftersom byn vuxit med nya årsringar. Även om det 
finns en äldre bebyggelse i vissa delar så tål de offentliga 
ytorna i Västra Ingelstad modern gestaltning. Det finns 
till exempel en öppenhet mot nya utformningar. En 
modern utformning i byn bör vara lekfull och småskalig. 
Den bör vara anpassad till den lantliga karaktären med 
naturmaterial och organisk form men samtidigt ha inslag 
som överraskar och skapar nyfikenhet på utvalda platser. 
Det skulle till exempel kunna vara möbler på en plats i en 
avvikande färg eller form, ett interaktivt konstverk eller 
en färgsprakande plantering. 

Byn ligger mitt i ett kulturlandskap med Söderslätt och 
det Sydskånska backlandskapet på varsin sida. Omgiv-
ningen är fantastisk. Gestaltning av byns offentliga plat-
ser bör därför främja ett samspel mellan by och åkerland-
skap, så att det alltid är nära ut i tanke och fysiskt.
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Strukturplan



7

Prioriterade platser och stråk
1. Stationsparken – Gammal finplats och del av byns nya framsida mot järn-
vägen. Potential att skapa en estetiskt vacker plats som sticker ut i byn. 

2. Mitten - Nod av gång- och cykelvägarna och kärna i det gröna inre rum-
met, många passerar och det skulle kunna bli en naturlig mötesplats. Möj-
lighet att skapa en mångfunktionell plats med aktiviteter för alla åldrar. 

3. Skolan – Otydlig entré från gång- och cykelvägen till en av byns viktigaste 
platser. En mer välkomnande entré från tunneln för att uppmana till cykel 
och gång. 

4. Gröningen vid stationen – Tidigare baksida och nu en entréplats och 
framtida central plats. Kan lyftas estetiskt för att bli mer välkomnande samt 
öka de sociala och ekologiska värdena.   

5. Stråk i södra delen av byn – Gående och cyklister behöver prioriteras 
mer än idag, t ex se över hur förskolan angörs från olika håll. 

6. Gessiestråket – Etapp ”entré öster” av Gessiestråket för att skapa pro-
menadmöjligheter utanför byn. 

7. Klippta promenadstråk - Skapa promenadvägar genom skötsel.

Styrkor, brister och potential  
Starka mötesplatser – styrka i god sammanhållning i byn med 
skolan i centrum, brist i utemiljöer som är naturliga mötes-
platser

Mellan två starka strukturer – en landsväg och en järnväg som 
varit strukturbildande för utveckling och byns sammanhang. 
Potential för framtida utveckling.  

En ö i åkerlandskapet – många har bosatt sig på platsen för 
omgivningen och har en önskan att komma ut enklare, idag är 
tillgängligheten en brist men potential för byns attraktivitet. 

Starka målpunkter – styrka med offentlig service och spår-
bunden kollektivtrafik. Det är målpunkter som skapar en 
koppling mellan skola-förskola-stationen inom korta avstånd, 
dock brist i att strukturen inte prioriterar en enkel rörelse 
med cykel och gång. 

Inre gröna rummet – ovanligt i en by av Västra Ingelstads 
storlek men ett arv från tidigare planering, styrka i säkra 
transporter och grönska, potential i att utnyttja som noder
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Vellinge Översiktsplan 2010 med utblick mot 2050 Del 6 Karaktärsområden

Den goda jorden 
och byarna ute på 
slätten värnas, men 
viss kompletterande 
bebyggelse tillåts om 
den uppfyller ställda 
krav på bygglov och 
miljö.

Nytt prioriterat rekreationsstråk utvecklas mellan 
Vellinge och Västra Ingelstad utmed Gessie 
bäcken inklusive fördröjningsdammar och 
beträdor.

Ny öst-västlig väg planeras i ett senare skede mellan Västra Ingelstad och Vellinge för att stärka 
kontakten med de övriga kommundelarna

Västra Ingelstad blir centralort (kärnområde) för de 
östra kommundelarna

Ny väg med 
planskildhet under 
Trelleborgsbanan 
planeras i skede 2.

En ny stadsdel byggs väster om 
Trelleborgsbanan i anslutning 
till den nya pågatågstationen

skede 1

golfbana

Tätortsåtgärder behöver planeras 
utmed väg 101 genom Västra 
Ingelstad för att uppnå bättre 
trygghet  för de boende.

Planera för ny cykelväg 
mot Svedala gemensamt 
med Svedala kommun 

Skolan utvecklas som social 
mötespunkt och idrottscentrum.

Nytt stationsområde  
med planskildhet

Ny bebyggelse 
med lantligt tema 
planeras i ett senare 
skede med koppling 
till golfbanans 
verksamhet och 
karaktär

Ny väg med planskildhet

Nya bostäder med 
kompletterande service 
och verksamheter planeras 
byggas i norr.

Ny 
stadspark

Karaktärsområde I. Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie - ”växande robusta byar i backarna utmed järnvägen”

Framtida utveckling för Västra Ingelstad

Ny framtida 
skola

skede 3

skede 3

skede 3

skede 3

skede 3

skede 3

skede 1

skede 1

skede 2

skede 2

skede 2

skede 1

Vård

Nya områden 
för verksamheter 
planeras utmed 
Trelleborgsbanan.

skede 2

Förskola

Viss komplettering med 
nya och kompletterande 
verksamheter 
uppmuntras utmed väg 
101.

Positivt med viss 
tillväxt i Vattle by

Översiktsplan 2010



9

0 200 400 600100 m ±

Kommande utbyggnadsområden

Detaljplan för bostäder samt 
nya allmäna platser. Pilarna visar 

kopplingar från befintligt g/c-vägnät. 
Utbyggnad under en längre tid.

Detaljplan för bostäder och 
servicefunktioner intill stationen. 
Förtätning på området för det 
gamla kommunhuset med lägre 

flerbostadshus och radhus

Detaljplan för bostäder med villor 
och radhus balandade. Planeras 

som en ekoby med stort fokus på 
odling och hållbar teknik. Utbyggnad 

under en längre tid.
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Dialog
Syftet med att ha en dialog är att skapa en förståelse för 
mjuka värden som är svåra att läsa sig till. Målet med 
olika dialoger var att få in mer kunskap, erfarenheter 
och idéer från de som kan byn bäst. Dialogerna har 
varit både öppna och mer riktade för att nå en bredd i 
synpunkter. Det har varit en hög samsyn och en positiv 
framåtanda att göra något bra för byn. Följande är med-
skick från dialog med boende: 

• Bevara bykänslan och den gröna karaktären.
• Utveckla en ny central samlingsplats i byn, en utom-

hus-träffpunkt och bygg vidare på det som finns där 
idag, lekplats mm. Området ligger strategiskt i en 
knutpunkt mitt i byn.

• Utveckla bättre och mer sammanhängande rörelse-
stråk i och kring byn. Bygg vidare på det gröna inre 
stråket.

• Förbättra möjligheten att röra sig ut i landskapet, t 
ex sammanhängande promenadrundor och bättre 
koppling till målpunkter utanför byn.

• Gör en tydlig entré till byn vid stationen, utred 
möjlig användning av grönytan mittemot stationen. 
Utveckla trädgården vid stationen till en lummig 
stationspark. Låt stationshuset bli en ny mötesplats.

• Förbättra trafiksituationen och tillgängligheten till 
förskolan i södra delen av byn. Förbättra belysning-
en i gång- och cykeltunneln till skolan.

Under workshopen med allmänheten fick deltagarna i grupp uppgiften att fundera på hur de olika offentliga rummen på bästa 
sätt kan utvecklas, hur de använder i byn idag och hur de vill att det ska ut framtiden. Till sin hjälp fick de se ett bildspel med 
inspirationsbilder på hur man kan använda utemiljöer samt en verktygslåda med diverse pysselmaterial som fick symbolisera 

olika tankar och idéer.  
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Under workshopen fick deltagarna även fundera på vad de 
tyckte var ”plus-minus-dröm” under en gemensam virtuell 
promenad i byn. Många styrkor, svagheter och möjligheter 

hänger samman. 

I dialogen med årskurs 7 på Framtidskompassen fick eleverna 
fundera kring sina skolvägar och hur de upplever entrén till 

skolan. Till exempel lyftes att det är rörigt med bilar när man 
blir lämnad. 

Externa dialoger 
Workshop
Allmän inbjudan, 19 personer 
Blandade åldrar, kvinnor och män, mestadels bybor 
men även markägare
Syfte att diskutera brett och pröva olika idéer
Övning i grupp om dagens värden/brister/möjligheter 
och framtidsspaning 
Fördelar att nå många människor och att på ett posi-
tivt sätt diskutera framtiden  

Referensgrupp
Urval från en allmän inbjudan, 6 personer
Blandade åldrar, olika typer av familjer, bott olika länge 
i byn, flera föreningsaktiva 
Syfte att stämma av analyser och få personliga per-
spektiv
Fördel att diskutera mer djupgående och få bättre 
inblick i processen

Trygghetsvandring
Allmän inbjudan, ca 10 personer
Blandade åldrar, kvinnor och män 
Arrangerat av trygghetsvärdarna 
Fördel att lyssna in på plats och diskutera det man ser

Besök i åk 7 Framtidskompassen
Riktad inbjudan, 20st 
Pojkar och flickar 13-14 år från olika orter
Syfte att visa hur man kan påverka sin närmiljö och 
undersöka hur skoleleverna upplever sina skolvägar
Fördel att skoleleverna själva fick fundera på bra och 
mindre bra vid skolentrén 
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Analys 

Den historiska kontexten 
Västra Ingelstad har en lång historia som satt avtryck på 
hur byn ser ut idag. Byns historiska utveckling är tydlig 
och de olika lagren kan upplevas på plats. Utifrån en his-
torisk analys av hur Västra Ingelstad planerats och byggts 
går det att utläsa sex stycken perioder/händelser som 
gett olika inriktningar på byns utveckling och gestaltning. 

Den historiska analysen visar framförallt att föränd-
ringarna har haft effekt för de offentliga platserna, då 
byns målpunkter och kärna har vandrat mellan de två 
stora kommunikationsstråken, väg 101 och järnvägen. 
Tidigt i byns historia låg kärnan vid kyrkan och dåva-
rande prästgård. I och med att järnvägen byggdes tillkom 
målpunkter och bykärnan förflyttades delvis till järnvägs-
stationen och verksamheterna vid denna. Platsen stärktes 
i och med att kommunalhuset lokaliseras i korsningen 
Stationsvägen/Kyrkogatan under landskommunens 
glansdagar. Efter kommunsammanslagningen och per-
sontågens nedläggning flyttas fokus till skolan och väg 
101 som finns kvar som institutionellt rum och samlings-
plats. Under 1970-2000-talet minskar serviceutbudet och 
målpunkterna i byns äldre struktur kraftigt och består i 
huvudsak av kyrkan. I den fördjupade översiktsplanen 
från 2005 lyfts tillgängligheten från väg 101 och skolans 
funktioner som nav i byn. I samma plan är ett föreslaget 
stationsläge för järnvägen dessutom i höjd med skolan, 
vilket helt åsidosätter den gamla lokaliseringen av service 

och funktioner. Från och med slutet av 2000-talet och 
ÖP2010, förflyttar sig dock fokus åter igen tillbaka till 
järnvägen och den gamla centrumpunkten vid Stations-
vägen/Kyrkovägen med anledning av att persontågstra-
fiken återupptas. Ett nytt offentligt rum skapas och ger 
en ny entré i och med Spårvägen under järnvägen och 
mellan uppgångarna till plattformen. Offentliga rum, 
som till exempel stationshuset med tillhörande park och 
gröningen vid Spårvägen får en ny potential då de inte 
längre är en baksida. Översiktsplanens ambition med 
utvecklingen av byn sätter även stationen mer i mitten än 
tidigare i utkanten.

 
Kommunens kulturmiljöprogram (2019) anger att föl-
jande är särskilt intressant:  
• Bygatan: kvarters-, gatu- och tomtstruktur, 

bebyggelse samt landmärke (kyrkan)
• Kyrkovägen: kvarters-, gatu- och tomtstruktur 

samt bebyggelse
• Stationen: bebyggelse samt grönstruktur 
• Skolan: bebyggelse samt platsbildningar och 

mötesplatser  
• Mellanvägen, Elbetorpsvägen och Kanslivägen: 

bebyggelse
Foto från  Stationsvägen mot Kyrkogatan, till vänster i bild syns det gamla 

kommunhuset som haft flertalet servicefunktioner. Till höger i bild syns 
strukturen från stationssamhället i början på 1900-talet. Platsen har varit 

byns centrum tidigare och nu återigen blivit central. 
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Kartan visar en historisk analys över hur byn har utvecklats. Ytorna visar byns utbredning och tillkommande bebygglelse, linjer visar nya och förändrade stråk och 
gränser som vägar och järnvägar och punkterna visar platser som har betydelse för byn, till exempel verksamheter, målpunkter. Skrafferade ytor, linjer och punkter är 
sådanna som förändrats, till exempel från gård till villor eller vägsträckningar som tagit bort. Analysen baseras på kartor och ortofoton från 1762 (tolkad i Frostin 1982), 
1819 (rekroniseringskartan, Lantmäteriet), 1915 (Häradsekonomiska kartan, Lantmäteriet), 1939 (ortofoto, Lantmäteriet), 1974 (tolkad i Frostin 1982), 2005 (Fördjupad 
översiktsplan för Västra Ingelstad).  Byns utbyggnadsepoker baseras på vilket planideal som styrt utvecklingen och årtalen är på ett ungefär. På senare tid kan det vara 
byggt senare.  
Analysen visar hur utvecklingen lokaliserats runt vägen eller järnvägen, beroende på vilken tid det varit. Analysen visar även byns olika tidsdjup och vilka miljöer som 
härstammar från vilken tid. På platser är flera av karaktärselementen från de olika tiderna väl bevarande. 

Medeltidsbyn
• Härstammar från 1100-talet
• Del av en gamla landsvägen - Malmö och Ystad 
• Karaktärsemelment: Kyrkan, Byvägen och befint-

liga gårdar

Skriftesreformer och näringsfrihet
• Gårdar flyttar ut och jordbruket rationaliseras
• Nya vägar och gränser i landskapet
• Ny gathusbebyggelse utmed Byvägen med bland 

annat en byskola och hantverkare

Stationssamhället
• Järnvägen byggs med station i Västra Ingelstad
• Nytt centrum vid stationen med tegel- och puts-

arkitektur, stora villor 
• Skolan flyttas till mellan byn och Bröddarp

Villautbyggnad
• Går in i Vellinge kommun, serivcefunktioner flyt-

tar ut
• Persontågstrafiken slutar 
• Centrum vid skolan och vägen
• Få bostäder byggs, mest grupphusvillor i enklaver

Landskommunen
• Blir centralort och instutioner som kommunhus, 

daghem och pensionärsbostäder byggs
• Stor utbyggnad av småbostadshus på tidigare 

gårdar, i tegel och till viss del massproducerade

Stationsbyn
• Persontågstrafiken återupptas med ny station
• Nya vägdragningar i anslutning till järnvägen
• Bebyggelse som vänder sig mot järnvägen och en 

tätare struktur än tidigare 
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Mötet mellan byn och omgivningen
Byns plats i en större kontext har studerats genom rela-
tionen med omgivningen för att skapa en bild om hur 
den upplevs. Det är relevant då en plats påverkas av sin 
omgivning och det som sker inom byn är kopplat till dess 
omland och relationer. Västra Ingelstad som by upplevs 
från håll som ett samlat område i ett jordbrukslandskap. 
Byn har en karaktär att rikta sig inåt och genom att 
bebyggelsen har en låg skala ger byn på håll en blygsam 
framtoning som tätbefolkad plats. Det öppna och stora 
sammanhängande landskapsrummet i Söderslätt och 
Sydskånska backlandskapet har betydelse för upplevelsen 
genom kontrasten med det tätbebyggda. Det omkring-
liggande åkerlandskapet ger även ljus och rymd som är 
viktiga faktorer för återhämtning och i randzonen mellan 
by och åker skapar natur/ängsmarker rofyllda promenad-
stråk och naturlek. 

Det finns två stora kommunikationsleder som binder 
samman byn med omgivningen samt är strukturbildande 
i landskapet, väg 101 och järnvägen. Väg 101 följer 
landskapets topografi och form, vilket gör att den mer 
blir en sträckning och stråk framför barriär i landskapet 
som stort. Järnvägen är mer av ett industriellt inslag i 
landskapet och skär genom det. Järnvägens barriäreffekt 
försämrar kopplingen mellan byn och åkerlandskapet och 
gör det svårt att promenera runt. I övrigt gör kommuni-
kationerna att byn relaterar mer till Käglinge/Anderslöv 
respektive Hyllie/Svågetorp/Trelleborg än Vellinge. 
Järnvägen anländer rätt in i byn och en mental direkt-
koppling mellan Västra Ingelstad och andra städer. 
Utmed väg (biltrafik och cykel) sker entrén mer succesivt 
och är svårdefinierat, då byn stundvis inte vänder sig mot 
vägen. 

Söderslätt 
Söderslätt karaktäriseras av den flacka topografin som under lång tid använts 
som jordbruk, idag ett storskaligt jordbruk. Den flacka topografin och jordbru-
ket gör att landskapet har långa vyer, med siktlinjer som inte bryts av skogs-
områden eller ett kuperat landskap. Landskapets gränser och landmärken blir 
tydliga och skapar riktning och mål, till exempel alleér, trädrader, kyrkor och 
stora gårdar. De solitära gårdarna med raka vägar är typiska karaktärselement. 
De stora ytorna med åker ger en stark upplevelse av sammanhängande områ-
den. Människor har under lång tid påverkat och skapat landskapets form genom 
att bruka det. Exempel är Gessiebäcken, som rätats ut för att effektivisera 
jordbruktet.

Sydskånska backlandskapet
Backlandskapet är likt Söderslätt en jordbruksbygd som brukats under en lång 
tid men karaktäriseras framförallt av småvatten och kullar. Den mer kupe-
rade terrängen och ett tydligare mosaiklandskap skapar mer avgränsade rum. 
Jordbruket i backlandskapet är i mindre markägor jämfört med Söderslätt och 
det finns en bevarad bystruktur. Backlandskapet skapar en ridå öster om Västra 
Ingelstad, marker som tidigare varit sanka och inte lika storskaligt brukande. 
Människan har påverkat omgivningen genom att till exempel gräva efter nä-
ringsämnen, så kallade märgelgravar. Idag är de en del av Backlandskapets karak-
täristiska småvatten och bevuxna med träd och buskar. 

Foto från tågstationen utöver Söderslätts åkerlandskap. Det stora landskapsrummet 
ger känslan av rymd och luft som är i kontrast mot den täta stadsmiljön dit tåget går.   
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Mötet med omgivning
Kartan visar en stadsbildsanalys över hur byn upplevs i mötet med sin 
omgivning. Den baseras på platsbesök, tidigare landskapsanalyser (FÖP 
Västra Ingelstad) och dialog med boende. Byn har en tydlig avgränsning 

mot omgivningen genom att villabeyggelsen möter ett homogent 
åkerlandskap. Gränserna är inte hårda men det finns tydlighet mellan olika 

områden. Järnvägen och väg 101 är barriärer i mötet med byn i den mån 
att de är strukturbildande och svåra att korsa. Kyrkan är en utmärkande 
signaturbyggnad som syns på håll i flera riktningar. I norr finns Bröddarps 

mölla som landmärke men upplevs inte tillhöra byn då det finns åkermark 
och en större kraftledning emellan. Andra framträdande landmärken i byns 

utkanter är de större sekelskiftsvillorna och förskolan i söder, stationen i 
väster och Månstorps ängar i norr. 

Entrépunkterna är punkter där det upplevs att byn börjar. Utmed väg 101 är 
gränsen inne/ute otydlig och varierar beroende från norr respeketive söder. 
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Byns platser och byliv 
För att definiera byns offentliga rum och förstå hur 
bylivet sker har ett antal analyser studerat byns strukturer, 
typ av platser samt dess funktioner, upplevelsevärden och 
användning. 

Utmärkande för Västra Ingelstad är att byn har en rut-
nätsstruktur med många små offentliga platser, vilket ger 
speciella förutsättningar för socialt liv. Rutnätsstrukturen 
påverkar tillsammans med byns målpunkter hur man rör 
sig och vilka platser som har god möjlighet att bidra till 
en levande stationsby. I Västra Ingelstad finns ett antal 
målpunkter för det vardagliga livet, varav vissa har iden-
tifierats ha lite större betydelse för invånarna. Skolan och 
idrottsområdet är den starkaste målpunkten och har en 
institutionell funktion då många personer har en kopp-
ling dit och är ett kluster för aktiviteter under dag- och 

kvällstid. Andra viktiga målpunkter är kyrkan, stationen 
och förskolan. Boende har framfört att rörelserna till/
från och mellan skola, förskolan och stationen är viktiga 
kopplingar som behöver fungera i vardagen. Det är stråk 
som inkluderar många människors vardagsrörelser till 
och från arbete/skola. Byns rutnätsstruktur påverkar 
även orienterbarheten och stråkbildningen negativt, då 
stråken blir breda och varierande. Boende har till exem-
pel sin egen favoritväg till målpunkterna och man samlas 
inte på samma plats. 

Bland byns platser har de historiska lagren, en måttlig 
skala med mycket inslag av grönska identifierats som 
uppskattade karaktärsdrag. Genom den historiska varia-
tionen finns olika arkitektoniska uttryck och en  genom-
gång av byns grönstruktur visar även på en variation i 
grönskan med flera äldre strukturer som ger kulturella 
och ekologiska värden. En viktig del i grönstrukturen är 
det inre gröna rummet som binder samman byns platser 
och är ett tryggt kommuniktionsrum. Det inre gröna 
rummet består av ett gång-och cykelvägnät kantat av 
gräsmattor mellan bostadsområden och har betydelse för 
interna kommunikationer och den gröna känslan. Den 
gröna strukturen har kulturella funktioner med lekplatser 
och aktivitetsytor. Den kan även ta hand om skyfall men 
är generellt sämre ur ett biologiskt perspektiv, då hårt 
klippta gräsmattor inte gynnar biologisk mångfald. Det 
inre gröna rummet och de korta avstånden i byn skapar 
goda förutsättningar för att röra sig till fots eller cykel då 
man har målpunkt i byn. Dock finns flertalet som använ-
der bil mellan dessa. Konfliktpunkten mellan oskyddade 
trafikanter och bilister har tillsammans med bristande 

belysning och skötsel identifierats som den största källan 
till otrygghet. 

Enligt analyserna av byns olika platser och stråk fram-
går att det saknas en självklar mötesplats. Det beror på 
flera anledningar, som till exempel att de flesta platser är 
jämbördiga, ingen plats har extraordinära upplevelsevär-
den, att gemensamma högtider inte firas i byn samt att 
rörelsemönstren varierar. Dessutom beskrev boende i 
dialogerna att det är få bänkar och bord att sitta ner på. 
De befintliga platsernas utformning har dåliga kvaliteter 
som mötesplatser då det är låg variation av aktiviteter, 
svag gestaltning och få platser att uppehålla sig vid. Det 
finns dock god potential att skapa starka och vackra 
mötesplatser i och med att det finns platser i noder där 
gång-och cykelvägar möts och ett tydligt entrérum vid 
stationen. Det finns även en kultur att hälsa på varandra 
när man möts i byn, både barn och vuxna. 

”Två barnvagnar 
och det är fullt!”

Boende om möjligheterna att sitta ner 
vid mittenparken

Foto från lekplatsen vid Arrendevägen, visar på en typisk miljö med 
lekredskap i sandlåda, enstaka bänkar mot lekplatsen och klippt gräsmatta. 
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Kartan visar en analys av målpunkter och rörelsemönster till skolan/idrott respektive 
stationen. Den baseras på skolundersökning (Trivector 2011) och dialog med boende. 
Flera målpunkterär i kluster i byns utkanter. I norra delen är rörelsemönstrerna mer 

spridda jämfört med södra delen. Vägnätet i den norra delen gör att det finns flera 
alternativ, vilket innebär att de som rör sig i stråket sprids ut.  Analysen visar även på 
korsande vägar i norr, vilket kan ge upphov spontana möten. I söder finns färre lämp-

liga ytor för naturliga samlingsplatser som många passerar.
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Åtgärder
Nr i karta Åtgärd Beskrivning Omfattning Prioritet

1 Stationsparken Gammal finplats och del av byns nya framsida mot järnvägen. Potential 
att skapa en estetiskt vacker plats som sticker ut i byn. 

medel 2

2 Bymitten Nod av gång- och cykelvägarna och kärna i det gröna inre rummet, 
många passerar och det skulle kunna bli en naturlig mötesplats. Möjlig-
het att skapa en mångfunktionell plats med aktiviteter för alla åldrar.  
Bör ske i etapper, varav ett utegym är den första och en förändring 
kopplat till gång-och cykelvägarna i en annan. 

stor (etapper) 1 (utegym), 
3 (g/c-
vägar)

3 Skolan Otydlig entré från gång- och cykelvägen till en av byns viktigaste plat-
ser. En mer välkomnande entré från tunneln för att uppmana till cykel 
och gång. Arbeta med hela stråket från mittenplatsen

liten-medel 2

4 Stationsgröningen Entréplats och framtida central plats. Kan lyftas estetiskt för att bli mer 
välkomnande samt öka de sociala och ekologiska värdena.   

liten 4

5 Stråk i södra delen Se över hur stråken kan stärkas för gång och cykel, framförallt till/från 
förskolan. 

liten-medel 2

6 Gessiestråket En första etapp av Gessiestråket för att skapa promenadmöjligheter 
utanför byn. 

stor 3

7 Klippta 
promenadstråk

Skapa promenadvägar i byns utkant genom skötsel på kommunala 
grönytor

liten (skötsel) 1

Samtliga åtgärder utom nr 7 är beroende av privata markägare. 
För Stationsparken, Skolan och Gessiestråket finns ett mer djupgående skissmaterial, se ortsanalysen. 
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Stationsparken 
Intentionerna är att skrapa fram den stolthet och rike-
dom som en gång varit i byns stationspark och göra 
parken till riktigt artrik och estetiskt vacker plats som 
sticker ut i byn. Stationsparken har länge legat på byns 
baksida men är en nu en del av byns nya-gamla framsida 
mot järnvägen. Parken har ett arv från hur järnvägspar-
ker byggdes runt om i Sverige vid sekelskiftet 1800-1900, 
då stationerna skulle ge ett vackert intryck för resenären 
men också skapa intresse för trädgård och odling.

Gestaltningsidén för stationsparken bygger på att vali-
dera, förstärka och aktivera parken. Det innebär att defi-
niera parken genom att rensa och ordna, stärka befintliga 
kopplingar och skapa nya tydliga entrésituationer och 
noder samt skapa händelser att samlas kring genom att 
tillföra aktivitet och rörelse.

• Bevara och framhäv de uppvuxna träden som är 
vackra och viktiga för den biologiska mångfalden

• Lyfta och tydliggöra stationsparkens historiska kon-
text med bland annat exotiska växter

• Skapa mervärde till stationshuset 
• Binda samman med den nya stationen

 

Principsktion från Stationsgatan

1. Rama in. Definera parken med en grön häck. Inspireras 
av de tidiga stationsparkerna, jämför t.ex. det äldre flygfotot 

från platsen.

2. Tillföra växtrikedom. Förädla parken, lyft fram storvuxna 
träd, komplettera med nya unika träd och växter, skapa en 

lummig inre oas.

3. Tydlig ryggrad mot spåret. Skapa en flexibilitet, rum för 
möten. Lägg till en struktur som kan förändras över tid och 

efter behov.

4. Skapa tydliga entrépunkter. Stärka befintliga kopplingar 
och skapa nya tydliga entrésituationer och noder.

5. Aktivera stationshuset. Öppna upp och återskapa den 
stolthet och rika tradition som en gång fanns.
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Inspirationsbild hur 
Stationshuset kan stärkas 
med ett gestaltat en-
trérum från Stationsvägen 
och flygbild över byn från 
1930/40-tal, källa Järnvägs-
museet

Ny bebyggelse - placering 
och utformning bestäms i 
pågående detaljplan

Bebyggelsefond mot parken 
med förgårdsmark som kan 
användas av verksamheter 

Fler entrér till parken, öppna 
så att stationshuset möter 
gatan

Stationshuset med nya 
verksamheter i och utanför 
huset

Ungefärlig kant på befintlig park

Utöka parken enligt 
tidigare utformning

Koppling mellan parken 
och den nya bebyggelsen

Koppling mellan 
parken och stationen

Plattformar

Möjliga aktiviteter i parken: 
• Odling
• Boule
• Servering
• Utställning
• Lekskulptur

Flera stora 
träd som 
bevaras

Parkering

Principskiss hur stationsparken kan utformas med nya entréer 
och koppling till den nya bebyggelsen öster om Stationsvägen 
och stationen
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Bymitten 
Lekplatserna vid Arrendevägen och By-
gelvägen ligger i mitten av det inre gröna 
rummet och där flera gång- och cykelvägar 
korsar. Platsen har goda förutsättningar 
för att bli en ny samlande plats då det är 
en naturlig korsningspunkt mellan stråken 
mot skolan och stationen och är en stor yta 
med flera befintliga aktiviteter. I dialogen 
med boende lyftes det centrala läget idag 
och i framtiden när byn växer. De befint-
liga funktionerna kan tillsammans med nya 
åtgärder, till exempel ett utegym skapa en 

mångfunktionell aktivitetsplats där äldre och 
yngre kan vara på samtidigt. 
• Knyta samman den södra och norra 

delen, då de visuellt är frånkopplade 
varandra. 

• Fler sittplatser, gärna på olika platser 
och för små och stora sällskap.

• Nätet med gång- och cykelvägar kan 
ses över för att stärka stråk till skolan 
respektive stationen.

• Höja den estetiska kvaliteten och skapa 
ett grönt rum med artrikedom framför 
gräsöken. Befintliga buskar 

som skapar rum

1. Nytt utegym och social plats, 
Binda samman med befintlig bollplan och 
lekplats för att skapa ett socialt och aktivt 
rum. Ska vara möjligt att göra olika saker 
men ändå vara på samma plats. 
Viktigt med bord och bänkar så man kan 
vara någonstans. Gärna olika och på flera 
platser så att många får plats och att man 
kan sitta på olika sätt. Inkludera grönska 
med vattenhantering i gestaltningen för att 
höja den estetiska kvaliteten. 
2. Befintlig lekplats, bör ha en visuell kopp-
ling till hela platsen 

3. Möjlig åtgärd att se över korsningspunkten för att skapa en mer 
sammanhängande plats . Ett transportrum. plats där olika vägar möts 
och man kan småsnacka.  Befintliga träd bör behållas men buskvege-
tation som skymmer siktlinjer bör ses över för att göra platsen mer 
sammanhängande, rummets form bör ses över och om befintlig 
lekplats ska vara kvar.

Nedan. analyser över platsens entrér, strukturbil-
dande grönska och potentiella rum utifrån siktlinjer. 

Till höger, plan över planerat utegym. 

1.

2.

3.

Utformningsförslag

UTEGYM

2019-09-02
Skala A2/1:200

V. INGELSTAD
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Skolan 
Åtgärderna vid skolan syftar till att skapa en mer 
välkomnande entré till skolan, idrottsområdet och 
gymmet från tunneln som uppmanar till cykel och 
gång. Ambitionen är att skapa ett helhetsstråk hela 
vägen från korsning vid lekplats till skola och idrott-
scentrum som leder passerande längs med önskvärt, 
tryggt och säkert stråk.

• Stärka stråkkänslan genom en gemensam typ av 
vegetation och design på utemöblemang. 

• Stärka känslan av upplevd trygghet i och om-
kring tunneln. Detta kan göras med mer belys-
ning, ansning av vegetation (för att öppna upp 
sikt) samt utsmyckning av tunnel (uppmuntra 
gärna skolbarn och/eller besökare till idrottscen-
trum till att få påverka eventuell utsmyckning av 
tunnel).

• Minska barriärer och gestalta miljöer som 
förenklar flöden, med fotgängare och cyklister 
i fokus. Det bör vara tydligt vilken väg som är 
säkrast, vilken även bör kännas mest naturlig 
att ta. Se över korsning vid skolentrén, detta, 
en miljö med bilens framkomst i fokus, är inte 
något som eftersträvas nära skolan.

• Bristfällig entré till Formtoppen och uteträ-
ningsmöjligheter, entrén blir inte bara en entré 
till formtoppen utan även det första som syns 
vid utgång från tunneln, undvik här miljöer som 
inger en känsla av ”baksida”.  

• Belysning hela vägen fram till skolan. 
• I ett framtida skede är det tänkbart att flytta 

delar av parkering till närliggande område, detta 
kan då möjliggöra för ny typ av användning vid 
skola samt enklare flöden för fotgängare och cy-
klister. Kolla exempelvis möjlighet för parkering 
på andra sidan väg 101. I detta fall krävs säkrare 
övergångsställen, fartgupp och dyl. över väg 101.

7. Cykelparkering

5. Entrévy

4. Ansning av vegetation

2. Stråkbildning

1. Stråkbildning

6. Belysning samt stråkbildning

3. Tunnel

Ny belysning

1

2

3

Skolentrén med hinder för cyklister och 
fotgängare, dock avsaknad av hinder för bilis-
ter. Se över möjlighet att vända på detta för 
att öka flöden och förenkla framkomst för 

cyklister och fotgängare. 

1.

1. Stråkbildning med utemöblemang.
2. Alternativ till lokalisering av cykelparkering. Val 
av lokalisering kan påverka vilken väg cyklister väl-
jer att ta. Vid siffra 1 finns idag cykelparkering. Vid 
siffra 2 och 3 finns möjlighet till ny lokalisering. Vid 
omlokalisering är det möjligt att passerande väljer 
att följa vit streckning och att området vid siffra 1 
kan användas till annan skolaktivitet.
3. Vy mot tunnel, från entrén till gymmet, undvik 
känsla av ”baksida”.
4. Utsmyckning av tunnel.
5. Behov av belysning då det nästan helt saknas 
belysning idag.  

2.

3. 4. 5.

Översiktlig idéskiss för stråkbildning hela vägen från lekplats till skola.
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Gröningen vid stationen 
Gröningen har tidigare varit en baksida men 
i och med pågatågsstationen har det blivit 
en entrépunkt, både från väg och järnväg. 
Det är det första man ser och viktigt att 
det ger ett välkomnande intryck till byn. 
Idag är det första man möter en ödslig 
gräsmatta med några få träd och en häck 
mitt i synfältet, vilket varken hänger sam-
man med stationens fina utformning eller 

är särskilt välkomnande. Platsen är även 
viktig för framtida utveckling och kommer 
vara den punkt som kopplar samman byn 
öster om järnvägen med den nya delen på 
västra sidan. Båda sidor bör därför utfor-
mas på liknande sätt för att knyta samman 
byn. Delar av platsen kan även komma att 
behövas av intilliggande förskola och/eller 
dagvattenhantering.   

• Planteringar för att ge ett mer välkom-
nande och estetiskt möte. Något iögon-
fallande, till exempel ett annorlunda träd 
eller färgprakt kan skapa intresse. 

• Platsens funktion vid stora mängder 
regn bör studeras noggrannare och ta 
hänsyn till det.   

• En flexibel utformning som kan föränd-
ras i och med att mötet med andra sidan 
järnvägen utvecklas. 

• Öka möjligheter för den biologiska 
mångfalden, de solitära träden och en 
hårt klippt gräsmatta har idag få biolo-
giska värden.      

Gröningen möter Stationsvägen 
med en häckplantering och det 

första som syns är en grön vägg. 
Plantsen skulle kunna göras mer 

välkomnande, till exempel med 
blomsterplanteringar. Platsen är mitt 
i blickfånget från Stationsvägen och 

stationen vilket gör att det passar 
med något iögonfallande. Montaget 

nedan är ett exempel hur det skulle 
kunna se ut med en stor färggrann 

lökplantering och fotot till höger 
är en effektfull plantering med 

solrosor i Hyllie. 
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Stråk i södra delen av byn
Byns nya förskola invigdes under 2017 på Månstorp-
shemmets tidigare plats i den södra utkanten av byn. 
Det har skapat nya rörelsemönster i byns södra del och 
trafikproblem. Boende upplever att det är en bristfällig 
trafiksituation till förskolan med mycket bilar på smala 
gator. Andra målpunkter, som stationen och skolan har 

bra möjligheter att ta sig dit med cykel och gång medan 
den södra delen av byn upplevs otrygg och otydlig, 
framförallt mellan förskolan och de andra målpunkterna. 
Stråkåtgärder i den södra byn syftar till att förbättra 
tryggheten för gång/cykel och uppmana till att hämta/
lämna med cykel eller till fots. 

• Byvägen - viktigt stråk i byn till båda målpunkterna 
förskolan och skolan och har i tidigare skolundersök-
ning identifierats som otrygg. Möjlighet att se över 
gatan och om det går att tydligare prioritera gående 
och cyklister. Viktigt att ta vara på gatans kulturmiljö. 

• Djursätersvägen/Päronvägen/Kyrkovägen – Se över 
hur alla trafikslag angör till förskolan idag och var 
eventuella konfliktpunkter finns, möjligt att åtgärder 
som fördelar trafiken mellan Djursätersvägen och 
Päronvägen mer skulle kunna förbättra på Kyrkovä-
gen och ge utrymme att prioritera gående och cyklis-
ter mer. Kräver samarbete med privat markägare. 

• Ny smitväg från Kyrkovägen - mellan två fastighe-
ter på Kyrkovägen finns ett släpp till åkermarken. 
Möjlighet finns att skapa en genväg för gående och 
cyklister mellan fastigheterna och utmed åkerkanten, 
förslagsvis grusad. Kräver samarbete med privat 
markägare.  

• Ny väg från Stationsvägen - Ny koppling för cy-
klister och gående mot stationen, möjlig i och med 
exploatering söder om byn enligt ÖP2010. Privat 
markägare.  

Byvägen från norr mot 
kyrkan, visar att det är en 

smal gata med skymd sikt och 
knappa dåliga ytor för gående 

och cyklister. Trottoaren 
rymmer till exempel knappt 

en barnvagn eller rullstol. 
Upplevs otrygg av barn 

som ska till skolan. Vägens 
utformning uppmanar inte till 
att cykla till målpunkter i byn.

Kyrkovägen har ett liknande 
gaturum där tryggheten för 

gående och cyklister kan 
höjas.

Kyrkovägen

Byvägen

Päronvägen

Stationsvägen

Förskolan

Mot Östra Grevie

Mot skolan

Stationen
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Gessiestråket
Gessiestråket är en möjlighet att skapa rekreation i det 
öppna jordbrukslandskapet, förbättra vattenkvaliteten 
och öka den biologiska mångfalden utmed Gessiebäck-
en. Gessiestråket kan som helhet koppla samman Vel-
linge och Västra Ingelstad i en väst-östlig riktning som 
idag saknas men även skapa lokala rundor för boende i 
Västra Ingelstad. 

I etappen ”entré öst” möter Gessiestråket Västra Ingel-
stad. Etappen föreslås bestå av ett våtmarksområde med 
väl tilltagna dammar i anslutning till bäcken och möjlig-
het att kunna gå, cykla, jogga och rida längs med bäckens 
båda sidor. Utmed stråket kan det skapas sittmöjligheter 
på utvalda platser som omgärdas av grönska och blickar 
ut över vattnet. Möjlighet att markera ut slingor för löp-
ning eller kortare promenader i det vackra landskapet.

Visionsbild över stråket längs med Gessiebäcken och ny damm

Principskiss över Gessiestråkets etapp entré öst
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Klippta promenadstråk
Kommunen ansvarar för skötseln av ängsytor utmed 
järnvägen som med en förändrad skötsel skulle kunna 
ge nya promenadvägar. Idag saknas gångbanor utmed 
landsvägen väster om järnvägen vilket gör det svårt att 
ta längre promenadrundor. Genom att klippa remsor 
i de befintliga ängsytorna kan marken användas för 
människor att gå på. Ett bättre promenadstråk på västra 
sidan av järnvägen förlänger inte bara promenadrundan 
utan bidrar även till att tillgängliggöra golfklubben och 
den service som finns där. För att förlänga och skapa 
mer sammanhängande stråk behövs ett samarbete med 
privata markägare. 

Potential att binda samman befintlig G/C-väg (heldra-
gen linje) förbi stationen och golfklubben med hjälp av 
klippt gångbana (streckad linje) och därmed skapa ett 
längre promenadstråk i byns utkant. 

GoogleStreetview från korsningen Toftadalsvägen/Spårvägen, till höger i bild ängsyta som kan klippas
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Fortsatt process

Bymiljöprogrammet är ett strategiskt dokument som 
prioriterar vilka platser och stråk som bör stärkas för att 
stärka Västra Ingelstad som en levande stationsby. Det 
anger därför vilka åtgärder som bör göras och ger en in-
riktning på hur åtgärderna kan göras. När det är dags att 
genomföra åtgärder arbetar kommunen vidare med skis-
serna och ledorden som finns i Bymiljöprogrammet. Det 
kan därför bli tolkningar och justeringar från skisserna i 
Bymiljöprogrammet.   

När åtgärderna ska göras beror på kommunens komman-
de budgetprocesser. Inför varje årlig budget prioriterar 
kommunen vilka parker, gator och torg som ska byggas 
eller byggas om. Åtgärderna i Bymiljöprogrammet kom-
mer att diskuteras i de kommande budgetprocesserna, 
men det kan dröja innan de tas med som investerings-
projekt. 

Prioriteringen i Bymiljöprogrammet är en avvägning av 
behov idag, hur komplex den är att göra och vilken nytta 
den ger. Till exempel, att klippa promenadstråk väster 

om järnvägen är prioriterat som 1 för att det är en enkel 
åtgärd som snabbt kan skapa nytta. Prioriteringen ska 
inte ses som en strikt turordning, utan är ett stöd till 
kommunens budgetprocess.  

Vissa åtgärder kräver även mer utredning och planlägg-
ning innan de kan genomföras. Det beror bland annat på 
att de inte är planenliga eller behöver utredas i relation 
till andra frågor. Till exempel, en ny väg till förskolan be-
höver planeras i samband med utbyggnaden av bostäder 
söder om byn enligt kommunens översiktsplan. 

 

1

Utegym V. Ingelstad

Utegym V. Ingelstad utformningsförslag, 2019-09-02

Ett projekt behöver utredas, 
byggas och skötas. Viktiga delar 

till kommunens budget för 
att skapa vackra, hållbara och 

funktionella platser. 
Till höger, visionsbild över 

nytt utegym vid mittenparken, 
åtgärd som beslutats i 2019 

års budget. 
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