
Stadsdelarna har starkt skilda karaktärer vilket också gör att man uppfattar 
stadsdelarna som inåtriktade och isolerade i förhållande till varandra. De olika 
karaktärerna gör det också lätt att skilja och identifiera de olika områdena 
åt. Råå är småskaligt och har en struktur och bebyggelse som länge varit 
den samma. Pålstorp är enhetligt utformat men ligger avsides och har en 
ensidig bebyggelse och strukturen och bebyggelsen i Ättekulla är storskalig 
i förhållande till de andra stadsdelarna inom Raus-området men på grund av 
avstånd och barriärer uppfattas stadsdelarna som enklaver i landskapet. 

Bebyggelsen är riktad efter olika väderstreck väster och öster om järnvägarna 
vilket antagligen beror på terrängen och avstånd till kusten. Väster om 
Råådalsbanan är den dominerande bebyggelseriktningen norr-söder vilken 
knyter samman denna del av Raus-området med centrala Helsingborg. Öster 
om Råådalsbanan är bebyggelsen istället vinkelrät mot Öresund där nog 
utsikten spelat roll. 

Att bibehålla en skillnad mellan stadsdelarna är viktigt inte bara för identiteten 
inom respektive stadsdel men även för igenkännande. Idag uppfattas de 
dock ligga lite för långt ifrån varandra och gränserna mellan dem vara lite 
för strikta. Då området får en ny station behöver det finnas bättre kopplingar 
mellan stadsdelarna samtidigt som det fortfarande ska gå att skilja dem åt. 

Slutsats 
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Raus-området ligger i ett naturskönt område med närhet till både Öresund 
och Rååns dalgång. Dalgången i vilken Råå-ån rinner är ett av de mest 
värdefulla naturområdena i nordvästra Skåne och skyddas av såväl 
riksintresse som naturreservat och Natura 2000. Genom Raus-området 
går även Landborgsryggen som är ett av de karaktäristiska elementen för 
Helsingborgs stad men nivåskillnaderna är dock inte lika dramatiska som 
inne i de centrala delarna av Helsingborg. Landskapet och tillgången till 
vatten är några av förutsättningarna som skapar bra miljöer för både växt- 
och djurlivet.

Landskapsformationerna varierar i området med högsta punkt väster om 
Ättekulla bostadsområde. Mellan Ättekulla och kusten är en höjdskillnad 
på 44 meter och marken sluttar kraftigt på vissa partier. Mellan de sluttande 
partierna ligger större platåer. I området strax öster om Österleden förstärks 
nivåskillnaderna ytterliggare på grund av gravhögar som ligger på toppen 
av en höjd. Nivåskillnaden uppfattas även vara större mellan Raus och 
Ättekulla då bebyggelsen i Ättekullas södra del med sina åtta våningar  reser 
sig ytterliggare över landskapet. 

I höjd med Ättekulla reser sig landborgen i landskapet och söder om 
Rausvägen ligger Rååns dalgång som är en U-dal. Landborgen sträcker sig från 

Christinelund i norr till Ättekulla i söder och är ett resultat av landhöjningen 
efter landisens avsmältning och havets erosion av land. På landborgen, som 
består av rät-lias berggrund och som är unikt för landet, förekommer en hel 
del sällsynta växter och djur. Landformationen har också fungerat som en 
naturlig försvarsborg i framförallt de centrala delarna av staden och är av stor 
kulturhistorisk betydelse (Naturvårdsplan för Helsingborgs kommun 1992, 
s. 109). För fotgängare finns möjligheter att röra sig längs med Landborgen 
på den så kallade Landborgspromenaden. Promenaden är uppdelad i nordlig 
och sydlig del längs med vilken många olika besöksmål finns. Den södra 
sträckan som innefattar Raus-området sträcker sig från Kärnan till Raus 
kyrka. Från Raus kyrka finns sedan en fortsättning med vandringstigar i 
Rååns dalgång (Helsingborgs stad, Landborgspromenaden broschyr).

Landskapet i dalgången är av skiftande karaktär med betesmarker, lövlundar, 
våtmarker och åkrar som rymmer ett sällsynt djur- och växtliv. På sträckan 
mellan Raus och Gantofta finns djupt skurna bäckraviner i vilka sidoflöden 
till Råå-ån rinner i. I dalgången finns även ädellövskog, bok- och ekskog, 
betesmarker och ask- alm bestånd, och spår efter stubbskottsbruk från 
by- och bondesamhället i form av flerstammiga alar (Naturvårdsplan för 
Helsingborgs kommun 1992, s. 150).

Längs med kusten vid Råå ligger Råå vallar som är en rest från den 
gamla försvarsvallen. Vallen har även namnet Råå skanskar och fungerar 
idag mer som vindskydd. Vallen reser sig några meter över marken på 
vilken hedvegetation med ljung och krypvide växer (Naturvårdsplan för 
Helsingborgs kommun 1992, s. 143). Gravhög  i åkerlandskapet mellan Österleden och Ättekulla industriområde som 

förstärker det redan kuperade landskapet

Flerbostadshus i Ättekulla
Sett från Ättekulla mot Raus Vång och 
Öresund

LANDSKAP & GRÖNSTRUKTUR

Landskap och topografi   
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Topografin inom Raus-området är av skiftande karaktär. Med högsta punkt i Ättekulla sluttar marken mot 
kusten och även Rååns dalgång med sin U-dals formation har sin påverkan på landskapsbilden.

ÖRESUND

LANDBORGEN

En av de tre så kallade huvudgrönstråken som sträcker 
sig utifrån det öppna landskapet in till de centrala 
delarna av Helsingborg går genom Raus-området. 
Rååns dalgång sträcker sig från Råå till Tågarp i Svalövs 
kommun och är av riksintresse för såväl naturvård- som 
kulturmiljövård och fritidsfiske. Sträckan mellan Råå 
och Gantofta utgör också naturreservat i vilket Raus 
kyrka och vadstället också ingår. Vid Raus kyrka börjar 
även ett Natura 2000-område. Råå-ån som är viktig 
för reproduktionen av havsöring är av riksintresse för 
fritidsfiske och rinner djupt ner i dalgången som bitvis 
har ganska branta sidor (Helsingborgs stad, Rååns 

Rååns dalgång utgör ett av kommunens 
tre huvudgrönstråk

Rååns dalgång

Raus

 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad
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dalgång Naturreservat broschyr). För att minska utsläppen av 
kväve och föroreningar till havet skapades ett antal våtmarker 
längs med Råå-ån under 1990-talet som även har haft en 
gynnsam effekt på växt- och djurlivet i dalgången i form av 
fåglar, grodor, insekter och vattenväxter (Naturvårdsplan för 
Helsingborgs kommun 1992, s. 149).

Precis som det varierade landskape ser grönområdena lite olika 
ut inom Raus-området. Varje stadsdel har grönska i form av 
egna trädgårdar men för många av de boende i flerbostadshusen 
gäller gemensamma gröna gårdar. Runt Backagården nordväst 
om Raus Vång brer ett mindre åkerlandskap ut sig som är 
tydligt avgränsat av bebyggelse och skog. Även öster om 
Österleden ligger jordbruksmark i ett sluttande landskap 
och inne i industriområdet mellan Raus och Råå ligger två 
mindre åkrar. Norr om Backagården ligger ett skogsområde 
som benämns Ättekulla skog och Raus mark. Inom detta 
område växer bland annat bok, björk, tall och ek och i den 
nordligaste delen mot Rusthållsgatan finns en ekäng. Inom 
detta område ligger även ett lerskifferbrott som nu nästan är 

igenfyllt och gravfält från brons- 
och järnåldern (Naturvårdsplan 
för Helsingborgs kommun 1992, 
s. 142). Ättekulla skog delas av 
Ättekulla sommarstad som är ett 
inhägnat koloniområde. Mellan 
Ättekullaskolan och Raus 
bostadsområde växer ek, bok och 
al i ett mindre skogsparti. 

Intill Raus kyrka har kommunen 
planterat ädellövskog i ett större 
område i Rååns dalgång. 

Söder om Råå brer Örby ängar ut 
 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad
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sig som är rikt på både sällsynta växter och djur. Även olika vegetationstyper 
är representerade inom området så som torräng, fuktäng, kärr, sanddyn, 
kusthed och ängsskogsvegetation. Hela området hänger samman med Rååns 
dalgång (Naturvårdsplan för Helsingborgs kommun 1992, s. 147). Längs 
med kustremsan Råå-Örby ligger även populära badstränder. 

Väster om Råå brer Öresund ut sig mellan Danmark och Sverige och är 
väldigt populär att vistas vid under framförallt sommarhalvåret. Genom Råå 
rinner i nord- sydlig riktning Lussebäcken som tidigare utgjorde gränsen 
mellan Råå, Raus och Pålstorps marker. Lussebäcken rinner ut i Råå-ån 
strax öster om Rååvägen där vägen korsar ån. Råå-ån är som tidigare skrivet 
viktig för reproduktionen av havsöring och är av riksintresse för fritidsfiske. 
Vid Raus Vång har det vid uppförandet av bostadsområdet även byggts en 
dagvattendamm och längs med Råå-ån har det i vissa områden även anlagts 
våtmarker för att reducera kväveutsläppen. Raus sportfiske, norr om Råå-ån, 
har även dammar i vilka fiske är tillåtet. 

Råå-åns utlopp vid Råå

Lussebäcken

Rååvägen korsar Råå-ån

Råå-ånÄttekulla skog

Backgården

Mindre grönområde på Råå

Grusad väg vid Backgården

Hage vid Ättekulla skog

Åkermark intill Rausvägen. Vegetationen 
som reser sig i bildens fonden markerar 
Rååns dalgång

Blåstruktur 

41 4241 42

N1:15 000



Hela Rååns dalgång är utpekat område för riksintresse för natur- och 
kulturmiljövård. Det är landskapsbilden och odlingslandskapet med 
naturbetesmarker, vattendraget och geovetenskapen som anses vara värdefull. 
Dalgången innehåller dessutom ett rikt växt- och djurliv med många sällsynta 
arter. I dalgången finns dessutom ett stort fornlämningsbestånd med dösar 
och gånggrifter från stenåldern samt bronsåldershögar som dominerar 
landskapsbilden. I  Råå är det skepparsamhällets kopplingar till den omgivande 
jordbruksbygden med ett framvuxet gatunät och välbevarad äldre bebyggelse 
med anknytning till fiske och sjöfart som är av riksintresse för kulturmiljövården. 
Råå vallar är en lämning av 1700-talets svenska kustförsvarssystem och 
riksintresse för kulturmiljövården.  

Området söder om Pålstorp utgör område för Örbyfältets grundvattentäkt. 
Örbyfältet är kommunens huvudvattentäkt och det är inte tillåtet att uppföra 
bebyggelse i detta område.

Syftet med områden som anses ekologiskt särskilt känsliga är att slå vakt om 
den biologiska mångfalden. Ättekulla skog, Rååns dalgång, Råå vallar samt 
Örby ängar är utpekade områden som anses ekologiskt särkilt känsliga. I dessa 
områden finns både sällsynta växter och djur som bör skyddas. I Helsingborgs 
stad är nedanstående områden utvalda som ekologiskt särskilt känsliga miljöer: 
(Översiktsplan för Helsingborgs stad, ÖP 2002, s. 117)
1. Särskilt infiltrationsbenägna jordar och områden med tunt jordtäcke
2. All skogsmark ( på grund av biologisk mångfald, allmän trädbrist och  
 försuringspåverkan)
3. Sandbindande vegetation vid sandkuster
4. Naturbetesmark, slåtterängsrester
5. Småbiotoper i odlingslandskapet
6. Sötvattensamlingar, våtmarker, kärr etc.
7. Vattendrag 
8. Havsmiljö, särskilt grunda bottnar samt Disken, Knähaken och   
 Grollegrund  © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad
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Närheten till naturen är en stor tillgång inom Raus-området med tre stora 
rekreationsområden kusten, dalgången och Ättekulla skog. Tillgängligheten 
och sammanhangen mellan grönområdena är dock dålig och det krävs 
stora omvägar för rörelser mellan dem. Variationen och mångfalden av 
grönområden är stor inom Raus-området vilket är positivt för de boende. 
Inom Råå består exempelvis stora delar av grönskan av privata trädgårdar 
men här finns även kusten som utgör ett gemensamt grönområde för 
stadsdelen. Raus och Ättekulla bostadsområde rymmer, till skillnad från de 
andra stadsdelarna, många mindre gemensamma gröna gårdar som ligger 
inne bland bebyggelsen. Det stora öppna området mellan Ättekulla och Raus 
är ett populärt strövområde där Ättekulla skog är en tillgång för de boende. 
Det är dock ovanligt med jordbruksarealer i ett annars välexploaterat område 
som Backgården ligger i. Jordbrukslandskapet är trots sin öppenhet mer en 
fröjd för ögat och begränsar rörelserna i området då det ofta innebär odlad 
mark eller är inhägnat men då gården är ett spår från skiftesreformen och 
en del av Raus identitet bör landskapet visa på historien och därför finnas 
kvar. Stora delar av landskapet inom Raus-området är också skyddat genom 
naturreservat, Natura 2000-område eller utgör vattenskyddsområde för 
Örby vattentäkt vilket begränsar en utveckling av Raus-området vad gäller 
exploatering. 

Topografin är dramatisk i området och inte en terräng som man annars 
förknippar med det skånska landskapet. Höjdskillnaderna förstärks 
ytterliggare av både gravhögar och bebyggelsen som reser sig i landskapet 
men terrängen bidrar med fina utblickar över landskapet och kusten. 
Topografin begränsar dock rörelsemöjligheterna vilket är tydligt i Rååns 
dalgång som endast har två passager, Landskronavägen och Kyrkvägen, 
inom Raus-området. Den kommande stationen kan nyttjas för att förbinda 
större grönområden och för att förbättra tillgängligheten till naturen för 
andra invånare i kommunen.

Slutsats 
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Rååvägen sträcker sig genom Råås centrala delar i nord- sydlig riktning och 
utgör ett tydligt stråk. Både Landskronavägen, Rausvägen och Österleden 
fungerar även som stråk för dem som rör sig med bil eller annat motorbundet 
fordon då trafiklederna binder samman kommunens olika områden. Stråket 
från Rausvägen knyts även samman med stråket längs Rååvägen genom 
Lybecksgatan.  

och växtlighet som reser sig och bildar en långsträckt vägg i landskapet 
markerar dalgången en tydlig gräns mellan staden och det öppna landskapet. 
Sett från Backgården markeras gränsen mellan jordbrukslandskapet och 
bostadsområdet Raus Vång tydligt genom bebyggelsen placering som en 
rak vägg mot norr. Skogspartierna mellan Raus och Ättekulla markerar även 
gränserna för respektive stadsdel. 

Mellan Raus och Råå finns en tydlig gräns, Landskronavägen, som markerar 
framförallt Råås gräns österut vilket förstärks ytterliggare på de delar som 
försetts med bullerplank. Rausvägens, Österledens och Rusthållsgatans 
breda dimensioner är ytterliggare tre gränser som delar upp landskapet i 
mindre områden. Rausvägen i sin tur är uppdelad ytterliggare genom att 
järnvägsbron för Råådalsbanan går över vägen och bildar en port som 
markerar att industriområdet slutar och Raus tar vid. I Ättekulla går 
Bärnstensgatan lägre än omgivande bostadsbebyggelse och korsas på två 
ställen av gång- och cykelbroar. På grund av vägens lägre placering delas 
Ättekulla i två delar. 

En tydlig gräns mellan Helsingborgs stads södra delar och övriga kommunen 
är Råå- ån och dalgången. Genom de få antal passager som finns, topografin 

Ättekulla skog och det agrara landskapet kring Backgården är ett område 
som tydligt skiljer sig från övriga delar i Raus-området. Området har tydliga 
gränser till bostadsbebyggelsen och ligger som ett stort öppet område 
bland industrier och stadsdelarna. Pålstorp villastadsdel ligger också som 
en ensam enklav söder om Råå- ån och har ingen större samhörighet med 
övriga stadsdelar förutom genom vägar. Industriområdet som ligger utmed 
Landskronavägen har även det en egen karaktär med en orienterande 
funktion. Avstånden eller avbrotten mellan bostadsområdena särskiljer och 
tydliggör även att det finns olika områden. Råå hänger samman med övriga 
Helsingborg genom bebyggelse men det är bebyggelsen i sin tur som också 
markerar områden med mer sammanhängande karaktär och som markerar 
gränserna mellan olika.   

Rausvägen i korsningen med 
Landskronavägen

Rååvägen

21

3

1. Västkustbanan skär genom landskapet

2. Bulleplank har satts upp längs 
   Landskronavägen.

3. Bärnstensgatan delar Ättekulla i två   
   delar på grund av dess lägre placering.

KEVIN LYNCH

Gränser & områden 
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På Råå och i Ättekulla finns samlas och möts invånarna vid Rååvägen och 
Ättekulla Hallen dit många tar sig för att bland annat nyttja utbudet av service. 
För yngre finns även Ättekulla fritidsgård som ligger intill Ättekulla skola. 
På Råå ligger även småbåtshamnen dit många med gemensamma intressen 
möts. Den nya stationen vid Raus kan komma att bli en ny knutpunkt för 
hela Raus-området beroende på utformning och innehåll. 

Råå och Raus uppfattas som två olika områden både på grund av de olika 
karaktärerna och av gränser som delar upp lanskapet. 

Småbåtshamnen på RååÄttekullas stadsdelscentrum

Entrén till Råå markeras av bebyggelse.  © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

Industriområdet mellan Råå och Raus har en orienterande funktion.
 © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad
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Hela Raus-området är uppdelat i olika områden 
som skiljs åt genom många gränser. Gränserna 
kan i många fall även uppfattas som barriärer 
mellan de olika stadsdelarna. Vägarna uppfattas 
bland annat som barriärer trots att de förbinder 
stadsdelarna med varandra.
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Landskapet inom Raus-området är uppdelat i olika områden mellan vilka 
tydliga gränser går. En del av gränserna uppfattas dock som barriärer på 
grund av dimensioner, hastigheter och begränsade möjligheter att korsa. 
Exempel på barriärer är järnvägarna, Landskronavägen, Österleden och 
Rausvägen men även industriområdet mellan Råå och Raus. Landskrona-
vägen fungerar som en gräns mot Råå men uppfattas framförallt från Raus 
håll som en barriär. Gränsen mot Råå förstärks ytterliggare genom att en 
del av vägen avskärmats med bullerplank. Rausvägen och Österleden upp-
fattas också som barriärer mot Rååns dalgång. 
Barriärerna är många och starka vilket leder till att stadsdelarna uppfattas 
som separerade från varandra. Då området får en station blir kommuni-
kationerna till och från den viktig för användandet varför det är viktigt att 
bryta ner barriärerna och hitta passager och stråk. 

De flesta stråk inom Raus-området är knutna till dem som färdas i bil. 
Rååvägen är en stark knutpunkt då verksamheter och service till största del 
finns här inom Raus-området. Vägen fungerar även som orienteringspunkt 
inom Råå och knyts samman med Rausvägen samt Landskronavägen 
genom Lybecksgatan. Den planerade stationen kan komma att bli en ny 
knutpunkt som även förbinder stadsdelarna trots att det finns många bar-
riärer mellan dem. 

För identifiering och orientering i Raus-området finns tre viktiga landmär-
ken, Allers, Ättekulla flerbostadshus och Råå vattentorn.

Ättekulla

Råå vattentorn

Ättekulla flerbostadshus och Råå vattentorn 
reser sig i landskapet. © Stadsbyggnadskontoret Helsingborgs stad

  
På högsta punkt i Raus-området ligger Ättekulla med flerbostadshus som 
reser sig på platån. Flerbostadshusen fungerar framförallt som landmärken 
för dem som kommer väster och söder ifrån. Söder om Råå står Råå 
vattentorn och vid Landskronavägen ligger Allers med sin nio våningar 
höga kontorsbyggnad som tydliga landmärken i landskapet. Från Raus och 
Ättekulla är skorstenarna från industrierna mot centrala Helsingborg tydliga 
landmärken som även visar på avståndet in till de mer centrala delarna av 
Helsingborg. Alla landmärkena fungerar som orienteringspunkter inom 
Raus-området. 

Flerbostadshus i Ättekulla Allers

Slutsats Landmärken 
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Raus-området innehåller både bostads- och industriområden. I Ättekulla 
och på Råå finns ett mindre respektive ett större stadsdelscentrum. Råå är 
den del av Raus-området som rymmer flest servicefunktioner. I nord-sydlig 
riktning, mellan Landskronavägen och Rausvägen sträcker sig ett större 
industriområde som har sin början från Knutpunkten i centrala Helsingborg 
ner till Rausvägen. 

På Råå längs med Råågatan finns ett mindre utbud handel och olika 
servicefunktioner som tandläkare, bank, frisör och blomsteraffär. I 
Ättekulla utgör Ättekulla Hallen, som ligger mitt i stadsdelen, ett mindre 
stadsdelscentrum. Där finns bland annat en tobaksaffär, mataffär och pizzeria. 
Både Raus och Pålstorp saknar centrum och servicefunktioner. 

I Raus-området finns skolor och förskolor med skolgång som sträcker 
sig fram till årskurs nio. Efter nian får man söka sig in till de centrala 
delarna av Helsingborg. Vid Ättekulla sommarstad, koloniområdet, ligger 
Waldorfförskolan Blåklockan vars pedagogik bygger på naturen och barnens 
fantasi (Waldorfförskolan Blåklockans hemsida 2006). Övriga skolor i 
området är Högastensskolan, Råå Södra skola och Ättekulla skolan. De 
förskolor som finns förutom Waldorfförskolan är Råå förskola, Ättekulla 
förskola, Rimfaxe förskola, Fyrklöverns montessoriförskola och Montessori 
Kärnhuset. Montessoriskolor bygger sin pedagogik på att barnen själva 
väljer sin sysselsättning (Fyrklöverns montessoriförskolans hemsida 2006). 

Det finns två fritidsgårdar i området, en vid Högastensskolan som 
heter Hedens fritidsgård och Ättekulla fritidsgård vid Ättekulla skolan. 
Fritidsgårdarna öppnar vid 13 tiden och har öppet fram till klockan 21 
eller 23 på kvällen beroende på vilken dag i veckan det är (Helsingborgs 
stads hemsida 2006). Söder om Raus-området ligger även Sundsgårdens 
folkhögskola.

Mellan Raus och Råå sträcker sig ett industriområde/verksamhetsområde 
som har sin början inne i centrala Helsingborg vid Knutpunkten och sträcker 
sig fram till Rausvägen. I industriområdet finns bland annat Svenska 
Allers AB som är ett av de mer kända företagen. Andra företag som också 
finns i området är Eco Lean AB som framställer förpackningssystem 
för livsmedelsindustrin, Elektrokoppar AB som bland annat tillverkar 
koppartråd och linor i koppar. AB Järnkonstruktioner är ytterliggare ett 
företag som ligger ut med Landskronavägen och där tillverkning av svetsade 
plåtkonstruktioner och maskinkonstruktioner sker. I industriområdets 
sydligaste del i korsningen Landskronavägen-Rausvägen ligger ICA Frukt 
och Grönt som ska omvandlas till ICA Maxi matbutik. Industriområdet 
mellan Raus och Råå rymmer även mindre verksamheter, kontor och handel. 
På västra sidan av Landskronavägen ligger mindre och mer småskaliga 
företag som även bedriver handel som tillexempel Dennis Kakel AB, Köks 
Centrum och Bergåse Färg Vägg Golv AB med flera.

Öster om Österleden ligger ytterliggare ett stort industriområde, Ättekulla 
industriområde, som sträcker sig fram till E6:an. Mellan Råådalsbanan och 
Västkustbanan ligger även Raus stenkärlsfabrik där bränning och tillverkning 
av stengods fortfarande sker enligt ursprungs metoder.  

Mellan Råådalsbanan och Västkustbanan ligger Raus stenkärlsfabrik som 
tillverkar stengods efter gamla metoder. Två gånger per år sker bränning av 
stengods i fabriken som är en av de få verksamheter i Raus som överlevt 
utveckling. 

Vid Raus stenkärlsfabrik tilverkas 
saltglaserat stengods. 
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