
Ortofoto från 1939 visar Raus stationsby och 
station samt hur Råå expanderat på Raus 
marker. På den här tiden var varken Ättekulla, 
Pålstorp, Raus Södra områden bebyggda och 
Råå fiskeläge närmar sig staden.

 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad
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Ortofotot är från 2004. Raus Vång är inte uppfört men den historiska utvecklingen har 
lett till att det inom Raus-området ligger större industriområden, två järnvägar och 
har barriärer mellan kusten så väl som Rååns dalgång.  © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad 19621951

19431931
Utveckling av kommunen och Raus-området under 1930-talet till början av 1960-talet. 
Sammanställningen är gjord av stadsbyggnadskontoret uitfrån fastställda detaljplaner.
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Råå som är störst av de fyra stadsdelarna i Raus-området och har en historia 
som skiljer sig någor från de övriga. 

Fiskeläget Råå har som sagt tidigare sitt ursprung som säsongsfiskeplats 
redan från medeltiden. Råås läge vid Öresundskusten var ett utsatt läge vid 
krigstider och på grund av det djupa vattnet som sträcker sig ända in mot 
stranden utnyttjades kuststräckan vid Råå för landstigning under de svensk- 
danska krigen i slutet och början av 1600- 1700-talet. Fiskeläget invaderades, 
plundrades och förstördes av danskarna och för att i framtiden skydda sig 
mot ytterliggare intrång beslöt svenskarna för att bygga ett försvarsverk på 
kuststräckan. Försvarsverket bestod av en två och en halv meter hög jordvall 
med framförliggande vallgrav med en rad bastioner. Idag går försvarsverket 
under namnet Råå vallar och är fortfarande tydlig längs med Råås kuststräcka 
men har idag mer funktionen av vindskydd. Råå drabbades även av ryssarna 
som både plundrade och brände ner samhället 1788 men med hjälp utifrån 
var samhället snabbt på fötterna igen. I samband med ett ökat intresset för 
fiskenäringen under första halvan av 1700-talet kom fiskeläget att växa 
sig större. En annan anledning till att läget växte var också den kraftiga 
befolkningstillväxten som skedde på 1750-1850-talet. Råås bebyggelse var 
på den här tiden koncentrerad till Öfra och Nedra läget där det Nedra läget är 
den äldsta delen av fiskeläget (Bevaringsprogram för Råå 1991, s.10-12). 

Uppdelning av gatu- och 
tomtejorden. Kartan från 
1800 visar byggnadernas 
placering och gator och 
gång-stråk i fiskeläget  © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

Längs med Råås norra 
strandremsa sträcker sig  
Råå vallar. Den gamla 
försvarsvallen är skyddad 
genom kulturminneslagen. 
I bildens bakre kant 
skymtar Kemira. Den framgångsrika sjöfarten ledde till att fiskeläget expanderade under 

1800-talets första hälft. Ny bebyggelse tillkom utanför lägets gamla gränser 
på områden som tillhörde Raus och Pålstorp. Områdena utgjordes av dels 
gemensamma planteringar (väster om Rååvägen) och av utmark (öster om 

Råå expanderar på Raus marker  

Råå
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Rååvägen) som skiftades vid 1800-talets början. I samband med expansionen 
skedde även en mer noggrann styrning av jordarna i fiskeläget genom en 
uppdelning av gatu- och tomtejorden. Bland annat fick gårdstomterna sina 
fastigheter uppmätta och odlingsmarken styckades i lotter och skiften som 
fördelades mellan husen (Bevaringsprogram för Råå 1991, s.15). 

Mitten på 1800-talet var expansionen av Råå som störst. Samhället fick en 
riktig hamn där sjöfarten blev allt viktigare för hushållningen än fisket och 
jordbruket tidigare varit, både hantverkare och köpmän slog sig ner på orten. 
Råå gick från att vara ett fiskeläge i utkanten av det agrara samhället till ett 
självständigt fiske- och sjöfartssamhälle (Bevaringsprogram för Råå 1991, 
s.15). 

Ett växande samhälle krävde även en effektivare styrning än vad som tidigare 
funnits på Nedra och Öfra läget. 1886 blev Råå ett municipalsamhälle med 
en egen municipalstyrelse som nu skulle ta över efter tidigare traditionella 
bystämmor. Råås gränser utökades och samhällets marker gick nu in på 
Raus och Pålstorps grundar. I öster gick den nya gränsen vid Lussebäcken, 
i norr vid Holger Danskes gata som även innefattade samhällets nya 
begravningsplats och i söder var Råå-ån den naturliga gränsen. Längs 
Rååvägen växte ett bebyggelsestråk fram som kom att bilda samhällets 
huvudgata med handel och butiker. 1889 fick Råå en egen byggnadsnämnd 
och ytterliggare reglering av bebyggelsen. Några av de krav som fanns var 
bland annat regelbunden byggnadslinje mot gatan, endast ¾ delar av tomten 
fick bebyggas och gårdsplanerna skulle stensättas. Även byggmaterialen 
reglerades vilket innebar att sten eller tegel blev dominerande och taken 
täckta med brandsäkra material. Alla bestämmelser bidrog till att bebyggelsen 
fick en enhetlig utformning.I slutet av 1800-talet kom även bebyggelse att 
uppföras på Örbys marker söder om Råå- ån. De ideal som eftersträvades på 
denna tid var regelbundenhet och prydlighet. För det gamla Råås bebyggelse 
och gatunät gjordes inga större ingrepp medan idealen fick styra för de nya 
delarna av Råå (Bevaringsprogram för Råå 1991, s.17).

 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stadPlankarta över Råå municipalsamhälle 1889.

Råå municipalsamhälle 
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Under 1900-talet skedde en urbanisering av Helsingborgs omgivningar 
där staden och Råå närmade varandra geografiskt. 1918 blev som sagt 
Råå tillsammans med municipalsamhällena Raus,Köpinge och Raus 
Plantering en del av staden. 1908 upprättades en ny stadsplan för Råå 
med stadsmässiga ambitioner där nya stadsdelar placerades norr om Råå. 
Funktionsuppdelningen var också något som eftersträvades i stadsplanen 
från 1908 men det var endast de norra delarna av planen som genomfördes 
till viss del. Kvarteren som uppfördes innehåller båda egnahemsområden 
från 1920-talet och framåt men även områden med flerbostadshus från 1950-
1960-talen (Bevaringsprogram för Råå 1991, s.21-22).

Under 1900-talets början växte även Råå söder om Råå-ån på Pålstorps 
ängar. Det här området låg utanför municipalsamhällets gränser och fick 
först stadsplan 1939. Det här området har ett regelbundet gatu- och tomtnät 
som skiljer sig från strukturen norr om Råå-ån (Bevaringsprogram för Råå 
1991, s.22). 

I övriga Råå sprängdes nya och större hus in bland de lägre och längs med 
Rååvägen uppfördes även en del butiksfastigheter. Under 1900-talet ökade 
även fritiden och med hjälp av Decauvillebanan tog sig helsingborgarna ut 
på Råå för att bada. Det uppfördes även ett kallbadhus som togs över av 
Helsingborgs stad i samband med inkorporeringen och på 1950-talet anlades 
en campingplats vid Råå vallar (Bevarandeprogram för Råå, sid. 22). 

Många byggnader och miljöer inom Råå är kulturhistorsikt värdefulla och 
utpekade i ett bevarandeprogram som upprättats för Råå som har som syfte 
att skydda och bevara stadsdelens karaktär. 

Raus har under historien antagit olika roller men de är svåravlästa i dagens 
Raus-område och framförallt inom det som idag uppfattas vara Raus. Raus 
är idag ett mycket litet område i förhållande till hur stort Raus varit under 
sin storhetstid. Bebyggelsen var tidigare koncentrerad till två byar på var 

sin sida om Råå-ån men i samband med skiftesreform och uppförandet av 
station spreds Raus över ett större område. De områden som låg den centrala 
staden närmst kom så småningom att få nya namn och uppfattades inte längre 
vara en del av Raus. Stationssamhället är idag stort sett utsuddat och endast 
enstaka byggnader i ett område mellan Råådalsbanan och Västkustbanan 
finns kvar. Raus stenkärlsfabrik och Backgården är några av de verksamheter 
som överlevt utvecklingen. Raus kyrkan har tappat sin centrala roll och 
uppfattas ligga avsides medan Råå har antagit rollen som centrum i Raus-
området. Vägnätet har utvecklats och delar området men det äldre vägnätet 
har fortfarande samma betydelsefulla roll och kopplar samman de olika 
stadsdelarna med varandra. De historiska spåren från Raus storhetstid är 
få och svåravlästa i dagens landskap där kyrkan, stationssamhället, och 
stenkärlsfabriken som tidigare satt Raus på kartan ligger gömda i landskapet 
och har tappat sitt sammanhang med stadsdelen Raus.  Det ”nya” Raus är 
dåligt förankrat med det ”historiska” Raus vilket betyder att identiteten i 
Raus är svag. 

Händelseutvecklingen av 
Raus-området 
från 1100-talet till idag.

Slutsats

1900-talets bebyggelseutveckling
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Raus-områdets utbyggnadsperiod har sin början på 1100-talet och expanderar 
fortfarande då bostadsområdet Raus Vång, som är det senaste tillskottet, är 
under uppförande. 

På Råå är stadsmönstret till stora delar ursprungligt och den del av Raus-
området som har många tydliga spår av historien kvar. Raus-området har 
haft sin stora expansionstid under 1900-talet men utbyggnadsperioden visar 
ändå på att Raus-området exploaterats från kusten och sedan vuxit inåt landet. 
Trafikseparerade områden så väl som rutnätsplaner finns inom Raus-området 
där området strax söder om Råå-ån är ett bra exempel på en rutnätsplan. 
Områden uppförda under 1950-1980-talet är till stora delar trafikseparerade 
och innehåller finmaskiga gång- och cykelvägnät. Industriområden i och 
kring Raus-området är alla uppförda under 1930-1970-talet.   

Av Raus’s storhetstid från 1940-talet finns endast enstaka byggnader kvar 
i ett område mellan Råådalsbanan och Västkustbanan. Ytterliggare spår ur 
historien går att finna vid Raus kyrka och i vägnätets struktur. I ett större 
område runt kyrkan har det inte skett någon större exploatering varför 
kyrkområdet ligger som en ensam enklav i landskapet. 

 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

Utbyggnadsperioden speglar Raus-områdets framväxt från 1100-talet fram till idag
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Inom Raus-området har bebyggelsens placering förstärkt vissa riktningar 
och rörelser inom respektive stadsdel. I Råå ligger bebyggelsen ut 
med Rååvägen som tydligt band som förstärker stadsdelens centrum 
och den centrala gatan. Inom de äldsta delarna av Råå är bebyggelsen 
lika strikt organiserad som i de norra delarna av Råå. Som nämnts 
tidigare är bebyggelsen i området söder om Råå-ån strikt uppdelat 
efter en rutnätsplan vilket också speglas i bebyggelseriktningarna. 
Öster om industriområdet som sträcker sig mellan Råå och Raus sker 
en förändring vad gäller bebyggelseriktningarna. I väster är riktningen 
norr-söder medan öster om industriområdet är bebyggelsen istället 
placerad efter väderstrecken väst-öst eller runt gemensamma gårdar. 
Inom stadsdelen Pålstorp är husraderna nästintill lika långa i ett relativt 
homogent mönster.  

Kvartersstorlekarna varierar inom Raus-området där de stora kvarteren 
finns i industriområdet mellan Råå och Raus och de  minsta inom Råå, 
Raus Vång och Ättekulla. Bebyggelseriktningarna inom Raus-området.

Bebyggelseriktningar 
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Raus består av två bostadsområden uppförda under två perioder. Den äldre 
delen av Raus kallas även Raus Södra och har uppförts på 1980- och 1990-talet 
och är ett bilfritt bostadsområde där man har gemensam parkering i utkanten 
av området. Den senare delen, Raus Vång, är fortfarande under uppbyggnad 
som påbörjades 2006. Karaktärerna för de bägge bostadsområdena skiljer 
sig åt. I Raus Södra är bebyggelsen samlad runt mindre gemensamma gårdar 
och i Raus Vång är bebyggelsen placerad ut medlångsmala grönområden 
som sträcker sig genom och utmed bebyggelsen. I Raus Vång har det även 
uppförts tre flerbostadshus i fyra våningar och en del av området består av 
friliggande villor. 

Stadsplan: 1981, 1990, 2003
Byggnadsår: 1988-1990, 2006
Hustyp: Radhus, parhus, flerbostadshus och villor
Upplåtelseform: Bostads- och hyresrätter
Skala: 1-2 våningar, 4 våningar 
Färg: Röd, brun, gul, rosa, blå, vit
Material: Tegel, betong, puts

 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

Raus
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Stora delar av villaområdet Pålstorp uppfördes 1962-1963 och består av 
lägre enplansvillor med källare. Bebyggelsen är placerad ut med gatan och 
hela området har en enhetlig utformning.Den västra delen av Pålstorp är av 
ett tidigare datum och uppfördes någon gång på 1950-talet. 

Stadsplan: 1960, 1962
Byggnadsår: 1962-1963
Hustyp: Villor och enstaka radhus
Upplåtelseform: Ägande
Skala: 1-2 våningar 
Färg: Gul, röd
Material: Tegel, puts

 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

Pålstorp
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Stadsplan: 1972, 1974, 1985, 1996
Byggnadsår: 1970-1980-tal
Hustyp: Flerbostadshus, villor, radhus
Upplåtelseform: Bostadsrätter, äganderätt
Skala: 1-2 våningar, 4 våningar och 8 våningar 
Färg: Gul, vit, röd, brun
Material: Tegel, puts och mindre inslag av träpaneler

Ättekulla är ett bostadsområde i större skala uppfört på 1970- och 1980-talet. 
Mot väster reser sig flerbostads hus i åtta våningar och mellan husen ligger 
även bostadshus i två till fyra våningar. Bebyggelsen är placerad med fria 
ytor mellan sig där gemensamma gårdar och grönområden finns. I området 
finns även det lokala centrumet med ett mindre serviceutbud. 

För utom höga flerbostadshus finns det även flerbostadshus uppförda i två 
våningar mitt i området och i norr och väster ligger villor. Stora delar av 
området är bilfritt och trafikmatas utifrån och inom området finns gång- och 
cykelvägar. 
 

 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad
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Inom Råå finns en stor variation vad det gäller byggnadsvarianter. Bebyggelsen 
är på visa delar placerad i vad som kan uppfattas som huller om buller och 
på andra delar finns en strikthet genom att bebyggelsen står längs med gatan. 
Det är framför allt i de äldsta delarna som bebyggelsen har en annorlunda 
placering jämfört med övriga Råå. Bebyggelsen och fastigheterna på Råå 
är små och bildar därför ett tätt bebyggelsemönster. Den täta bebyggelsen 
skapar även väl sammanhållna gaturum medan byggandslinjen mot gatan är 
oregelbunden. Mellan husen finns även de typiska ”gatten” som fungerat som 
genvägar mellan husen ner mot havet. Området söder om Råå- ån rätlinjigt 
utstakade gator och kvarter där husen ligger i en jämn byggnadslinje. 
Tomterna är också stora och trädgårdarna spelar ett viktigt inslag i miljön. 
På det som tidigare varit Raus och Pålstorps grundar är bebyggelsen glesare 
och tomtstrukturen mer regelbundet utformad.

Stadsplan: 1800-tal -1900-tal
Byggnadsår: Från 1800-talets början (äldre delar) till 
1900-talets början (senare delar)
Hustyp: Villor, längor, flerbostadshus
Upplåtelseform: Ägande,bostadsrätter och hyresrätter
Skala: 1-1,5 och 4 våningar (lägre i äldre delar och 
högre i nyare)  
Färg: Gul, röd, orange, vit, brun
Material: Tegel, puts, korsvirke

 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad
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Mellan Raus och Råå ligger ett långsträckt industriområde i nord-sydlig 
riktning som rymmer stora byggnadsvolymer. Byggnadskropparna är låga 
och upptar stor yta på marken och många har slutna fasader. Industriområdet 
är tillgängligt från Landskronavägen men i övrigt är området i stort sett 
avspärrat från allmänheten med hjälp av stängsel och grindar.

Stadsplan: 1962, 1968, 2001
Byggnadsår: 1930-tal, Allers 1988-1989
Hustyp: Större industribyggnader
Upplåtelseform: 
Skala: 1-2 industrivåningar, Allers 9 våningar 
Färg: Vit, grå, brun, gul, röd
Material: Plåt, betong, tegel, puts

 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

Inom koloniområdet är mindre stugor uppförda i trä längs med mindre 
grusgångar i ett nordöstligt- sydvästligt system. Hela området är inhägnat 
och avspärrat för allmänheten. Koloniområdet ligger inbäddat av Ättekulla 
skog. 

Stadsplan: 
Byggnadsår: 
Hustyp: Kolonistugor
Upplåtelseform: 
Skala: 1 våning 
Färg: Blandat (varje stuga har i princip egen färgsättning)

 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

Industriområde Koloniområde 
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