
Helsingborgs stad ligger i nordvästra Skåne med ca 122 000 invånare vid 
Öresund och är en del av den framväxande Öresundsregionen.  Helsingborgs 
stad är en stationstät kommun. På linjerna mot Ängelholm, Åstorp, 
Teckomatorp och Landskrona finns inte mindre än tio lokaltågstationer, så 
kallade Pågatågstationer, utmed tre järnvägar, Västkustbanan, Skånebanan och 
Råådalsbanan (Helsingborgs stads hemsida 2006). Intentionerna i kommunens 
översiktsplan är att lokalisera bebyggelse i stationsnära lägen för att skapa 
en flerkärnig stadsstruktur och att landsbygdens grönstruktur ska ledas in i 
de centrala delarna av tätorterna. Behov och önskemål om ytterliggare tre 
stationer finns inom kommunen varav ett av önskade stationslägena, Raus, 
ligger i södra utkanten av centralorten i ett område som korsas av både 
Västkustbanan och Råådalsbanan (Översiktsplan för Helsingborgs stad, ÖP 
2002, s. 33).

I samband med anläggandet av den nya Västkustbanan skapades förutsättningar 
för en Pågatågsstation i Raus. Raus hade fram till 1966 en tågstation där 
SJs lokaltåg stannade. Befolkningsunderlaget var på den här tiden mindre än 
dagens och resmöjligheterna var mer begränsade (Pågatågshållplats Raus= 
ökad tillgänglighet till Pågatågen, 1995). Idag ligger Raus i ett strategiskt 
läge nära stora arbets- och bostadsområden som Raus Södra, Råå, Pålstorp 
och Ättekulla. Förutom det strategiska läget har området många andra 
kvaliteter. Det ligger nära Öresundskusten i ett område med höga naturvärden 
strax nedanför Landborgens kant och med närhet till Rååns dalgång. Rååns 
dalgång sträcker sig från kustsamhället Råå i Helsingborgs stad till Tågarp 
i Svalövs kommun och är dels ett värdefullt område för rekreation och av 
riksintresse för såväl natur- som kulturmiljövården.

Trots närheten till naturen och Öresundskusten finns det svårigheter att röra sig 
mellan kusten, dalgången och arbets- och bostadsområdena. I området finns 
stora trafikleder som Österleden, Landskronavägen och Rausvägen samt de 
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Kommunens utvecklingstrategi - 3 grönstråk 
som sträcker sig in i staden och en flerkärnig 
stadsstruktur där lokalisering av bebyggelse 
sker i stationsnära läge. 

Raus utgör ett av de tre 
önskade stationslägena 
i kommunen. © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

Området rymmer många kvaliteter men även många barriärer och störningskällor som 
påverkar området och rörelser mellan stadsdelarna.  © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

BAKGRUND

10� 10�



korsande järnvägarna som delar upp landskapet. Mellan Råå och Raus ligger 
även ett långsträckt industriområde som innehåller olika störningskällor. 

I Helsingborgs stads översiktsplan (ÖP 2002) markeras utbyggnadsområden 
för bostäder och ickestörande verksamheter i Raus Södra. Raus-området 
ingår även i ett planeringsprogram till en fördjupning av översiktsplanen för 
kustzonen mellan Råå och Rydebäck. Planeringsprogrammet upprättades 
1997 på grund av att många utbyggnadsprojekt och Västkustbanans 
lokalisering förändrat förutsättningarna i området. Planeringsprogrammet är 
dock inte lika omfattande som en korrekt fördjupning av översiktsplanen utan 
övergripande lämplighetsprövningar skjuts till framtida planeringsarbeten. 
En fortsatt utbyggnad av Raus innebär dock att översiktsplanens strategi med 
utbyggnadsområden i närhet av pågatågstationer fullföljs men detaljplanen för 
Raus Södra anses inaktuell. En fortsatt utbyggnad av området kräver därför, 
enligt planeringsprogrammet, en regelrätt fördjupning av översiktplanen eller 
ett fylligt program som underlag för nya detaljplaner. Utgångspunkterna som 
då ska behandlas är ett nytt centrum vid stationen och en lämplig avgränsning 
av utbyggnadsområdet mot det öppna landskapet vid Backgården. 

1999 upprättade kommunen ett planprogram för Raus Södra som antogs år 
2000 då området blivit aktuellt för utbyggnad. Av planprogrammet framgår 
att området norr om Västkustbanan lämpar sig för bostadsbebyggelse och 
söder om för ickestörande verksamheter. Området i anslutning till stationen 
disponeras enligt planprogrammet lämpligen för blandade verksamheter 
kring ett stadsdelscentrum. Planprogrammet pekar även på att närheten till en 
eventuell station och de värdefulla jordbruks och rekreationsområdena i Raus 
Södra talar för en hushållning av marken och därmed en hög exploatering 
i området samtidigt som en låg bebyggelse i området bör eftersträvas med 
hänsyn till landskapsbilden och utblickar. 

För delar av planprogramsområdet har genom ändrad detaljplan ett nytt 
bostadsområde, numera kallat Raus Vång, uppförts och som rymmer ca 250 
bostäder medan den del som föreslås innehålla ickestörande verksamheter 
och området kring den tilltänkta stationen fortfarande inte omfattas av 
detaljplan.   

Planprogrammet har bland annat utrett området utifrån dels störnings- 
och bullerkällor, kopplingar till omgivningen och avgränsningen av 
utbyggnadsområdet. Sedan delar av utbyggnadsområdet har uppförts har 
även planer i omgivningarna ändrats. Dels ska ett ICA- lager omvandlas till 
en stor ICA-butik i industriområdet strax väster om Raus Södra och planer 
som behandlar förtätning och entrén till Råå och har påbörjats (Detaljplan för 
fastigheten Vångagärdet 25 mfl- Råå, 2005).  

En omfattande analys och planläggning av omgivningen kring Raus, som 
omfattar Råå, Ättekulla, Raus Södra och Pålstorp, skulle behövas för att få 
en större bild av hur området och omgivningen kring stationen kan utvecklas 
dels utifrån stationen men även med hänsyn till kusten, Landborgen och 
Rååns dalgång. 

Kommunens utpekade utbyggnadsområde för icke störande verksamheter är markerat med 
orange och stationen med rött. På bilden finns även  bostadsområdet Raus Vång som är 
under uppförande.  © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad
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Syftet med detta examensarbete är att ge ett planförslag på hur en framtida 
utveckling av Raus och dess omgivning kan komma att se ut utifrån ett 
bestämt stationsläge. Examensarbetet ska dels ge förslag på hur det redan 
utpekade utbyggnadsområdet kring stationen som hitintills inte är planlagt 
kan utvecklas både innehålls- och gestaltningsmässigt, men även att föreslå 
nya utbyggnadsområden i omgivningen kring stationen. Examensarbete ska 
även behandla de olika stadsdelarnas funktioner och gränser till varandra 
och hur bebyggelse kan lokaliseras i förhållande till kusten, Landborgen och 
Rååns dalgång utan att försämra tillgängligheten och kvaliteterna. 

Till min hjälp kommer jag att använda kommunens upprättade planer och 
program utifrån den fakta som sammanställts. Mitt förslag kring områdets 
utveckling kommer därför vara oberoende av vad kommunen har föreslagit.  

De frågeställningar som kommer behandlas i detta examensarbete är: 

- Hur ska utvecklingen av Raus och dess omgivning ske i samband med en 
ny järnvägsstation? Finns ytterliggare utbyggnadsområden förutom de redan 
utpekade områdena i kommunens översiktsplan?

- Hur förhåller sig nya utbyggnadsområden i omgivningen som omfattas av 
Råå, Ättekulla och Pålstorp till den nya stationen, till Landborgen, kusten och 
Rååns dalgång? 

- Avstånd till närliggande stadsdelar är små i dagens läge och ny bebyggelse 
i samband med en ny station minskar avstånden ännu mer. Ska gränserna 
mellan stadsdelarna förbli tydliga eller ska de suddas ut? 

- Hur förbättrar man tillgängligheten och övervinner de barriärer som finns 
mellan kusten, Rååns dalgång, den nya stationen och omgivande arbets- och 
bostadsområden? 

För att få svar på ovanstående frågor krävs att man får en förståelse kring hur 
och varför om rådet ser ut som det gör idag samt vilka brister och kvaliteter 
som finns. Till att börja med kommer jag att göra en inventering av Raus och 
dess omgivning och efter det en analys av det framkomna materialet. 
 
Den analysmetod jag tänkt använda mig av är delar av norsk stedsanalys, 
vars svenska motsvarighet är ortsanalyser. Under min praktik på 
Helsingborgs stadsbyggnadskontor januari till augusti 2006 fick jag för 
första gången använda mig av metoden då jag upprättade en stadsdelsanalys. 
En norsk stedsanalys kan användas som en utgångspunkt för att diskutera 
en orts situation och framtidsmöjligheter. Stedsanalysen utgår ifrån sex 
analysmetoder där man väljer den eller de metoder som passar bäst till den 
problemställning som finns. Gemensamt för de vanligaste metoderna är att de 
innehåller följande fyra teman: Landskap- och naturförutsättningar, historisk 
utveckling, bebyggelsestruktur, enskilda byggnader och andra element. 
Utöver huvudteman kan man utöka stedsanalysen med de metoder man anser 
passar till sin problemformulering för att göra analysen så uttömmande som 
möjligt (Schibbye, B. & Pålstam, Y. 2001, s.11).

För att ringa in stadsdelarnas karaktärsdrag kommer jag därför utöka analysen 
med stadskaraktärsbeskrivningar. Stadskaraktärsbeskrivningar är nära 
besläktade med norske stedsanalyser och den del som är av intresse behandlar 
bebyggelsekaraktär (Gillgren H. 2000, s.12). Ytterliggare utökande gör jag 
även genom att undersöka och analysera geografin, folklivet, trafikmönster 
och funktionerna som finns i området för att få en så komplett bild av områdets 
sammansättning och funktion. Genom Kevin Lynchs analysmetod får jag 
också en uppfattning av den allmänna bilden av området. 

Ortsanalysen kommer att behandla följande delar:

• Geografi (Befolkning demografi, sysselsättning, arbetspendling)
• Funktioner (Handel, kultur, offentligverksamhet, fritidsverksamhet,  
 industri m.m)
• Historia (Tillkomsthistoria)

Syfte och problemformulering Metod
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Gemensamt för de fyra vanligaste metoderna är att de behandlar fyra följande 
teman: 

- Landskap och naturförutsättningar
- Historisk utveckling
- Bebyggelsestruktur
- Enskilda byggnader, anläggningar och andra element

I Kevin Lynchs bok ”The Image of the city”(1977) pekas det på hur 
viktigt det är med stadens eller ett områdes läsbarhet, visuella kvalitet. 
Omgivningen kan enligt Lynch analyseras utifrån tre komponenter: identitet, 
struktur och betydelse. För att analysera bilden av staden och dess element 
introducerade han begreppen stråk, gränser eller söm, områden, knutpunkter 
och landmärken. (Riksantikvarieämbetet 2001, s.18).

Stråk är leder, gator vägar, stigar mm längs vilka människor rör sig och 
observerar sin omgivning. 
Gränser är linjära element som inte uppfattas som stråk. De är ofta, men 
inte alltid, gränser mellan två typer av områden. 
Områden är relativt stora områden i vilket man mentalt kan gå in i och 
som har någon slags gemensam karaktär. Ett område skiljer sig alltid från 
omgivningen. 
Knutpunkter är strategiska platser till vilka man kan gå. De är vanliga 
knutpunkter mellan stråk eller koncentration av karaktärsfulla objekt.
Landmärken är en typ av punktreferenser, fysiska element som kan vara av 
varierande skala. Landmärken är lätt att identifiera, utgör ofta en kontrast till 
omgivningen och utgör ofta det som är signifikant för en stad. 

• Landskap och grönstruktur (Topografi, grönska)
• Huvudstrukturer (Kevin Lynch, stråk, gränser, områden, knutpunkter,  
 landmärken)
• Stadstyper (Stadskaraktärsbeskrivningar bebyggelsekaraktär)
• Trafikmönster (Gång- och cykelvägar, trafikmängder, kollektivtrafik )
• Folkliv 
• Kvaliter och brister 
• Slutsatser

Utifrån inventering och ortsanalysens framkomna brister och kvaliteter ska 
jag sedan arbeta fram ett förslag på hur Raus och dess omgivning kan komma 
att utvecklas i framtiden. 

1993 gav Miljøverndepartementet i Norge ut en handbok om stedsanalys. 
Tillsammans med handboken gav de även ut fyra rapporter med exempel på 
stedsanalyser.  Anledningen till att analysredskapet framtogs var en intensiv 
debatt som fördes i början av 1990-talet om ”sted” och ”stedsutveckling”. 
Uppfattningen var nämligen att tätorterna var fula och hade mist sin identitet 
och karaktär och för att förbättra orterna utvecklades stedsanalysen som ett 
viktigt analysredskap (Schibbye, B. & Pålstam, Y. 2001, s.11).  

I Sverige kallas stedsanalys för ortsanalys. Syftet med stedsanlysen är att 
beskriva städers och orters karaktärer och för att sedan användas som underlag 
i olika planfrågor. Stedsanalysen bygger på sex analysmetoder men man väljer 
den eller det metoder som passar bäst till den problemställning som finns. De 
sex metoderna är:

1. Natur- och landskapsanalys
2. Kulturmiljöanalys
3. Kommunatlas
4. Estetisk byform
5. Kvalitativ stedsanalys
6. Realistisk byanalys

Vad är en stedsanalys?

Kevin Lynch
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