
På Råå finns en småbåtshamn som ligger strax söder om Råå-ån. I hamnen 
finns hamnverksamheter, företag med inriktning på livet till sjöss så som 
hamnkontor, Råå båtvarv, Råå Marinmekano och fiskrökeri med mera. 

Råå museum ligger på Råå hamnplan och tillhandahar information och 
utsällningar om människorna och fiskeläget Råå från äldre tider. 

 
Bibliotek på Råå ligger i hörnan Kaptensgatan-Rååvägen och av stadsdelarna 
är det endast Råå som har ett eget bibliotek. Ättekulla och Raus får däremot 
besök av bokbussen. På Råå finns även äldreboendet Fregatten i söder 
och vårdboendet Fullriggaren i norr. Intill vårdboendet ligger även en 
vårdcentral. 

De sportanläggningar som finns att tillgå i området är Ättekulla idrottsplats 
som utgörs av fotbollsplan och ligger vid Ättekulla skolan. På Råå finns 
ytterliggare en idrottsplats och även den är för fotboll. 

Intill Råå vallar ligger Råå Camping med minigolf endast ett stenkast från 
havet.

Inom Raus-området finns inte mindre än tre kyrkor nämligen Raus Kyrka, 
Allhelgonakyrkan och Ättekulla kyrkan. Vid Allhelgonakyrkan ligger även 
Raus församlingshem. 

Möjligheten till bad finns i havet vid stränderna Råå vallar eller Örby ängar 
eller på Råå Kallbadhus. Intill campingen ligger även Simbadet som har 
mindre bassänger men är endast öppet under sommaren. Råå kallbadhus 
drivs av Rååbadarna och har öppet året om. 

Råå Kallbadhus ligger på Råå vid 
Batteritorget där Decauvillebanan tidigare 
hade sin slutstation.

Ättekulla idrottsplats ligger vid 
Ättekulla skola och används 
under sommarmånaderna av 
Ramlösa BoIS

Inom Raus-området ligger Ättekulla koloniområde i anslutning till Ättekulla 
skogen och Raus Mark. Öster om Pålstorp ligger Pålstorp sommarby som är 
ett kolonilottsområde.

Inom Raus-området finns många bostadsområden och där Råå är ett av de 
större. Raus är delat i två, Raus Södra och Raus Vång som fortfarande är 
under uppförande. Ytterliggare områden är Ättekulla och Pålstorp.
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Några av de verksamheterna som räknats upp har påverkan på sin 
omgivning framförallt genom buller och luftföroreningar vilket även 
påverkar användningen av marken i verksamheternas närhet. Till bostäder 
krävs det från många av verksamheterna skyddsavstånd och exempel på 
några sådana verksamheter är: Elektrokoppar, ICA Frukt och Grönt, Raus 
stenkärlsfabrik, Allers tryckeri och Backgården men även Eco Lean och AB 
Järnkonstruktioner. I Planprogram Raus Södra (2000) har man utgått från 
rekommendationerna från Boverkets rapport ”Bättre plats för arbete ”då man 
studerat påverkan på omgivningen. Även en miljökonsekvensbeskrivning 
har upprättats av SWECO FFNS (2004) för Valhallaområdet som ligger norr 
om Råå i vilken det påpekas att Boverkets schablonmässiga riktvärden har 
11 år på nacken och att tekniska framsteg har gjorts både gällande processer, 
bullerdämpningar och säkrare hantering. 

Angivna skyddsavstånd från Boverkets, ”Bättre plats för arbete” (1995):

Elektrokoppar AB     500 meter  
Allers Tryckeri    400 meter
Frigoscandia     300 meter
ICA Handlarnas AB, Frukt och Grönt 300 meter
Eco Lean     200 meter
Raus Stenkärlsfabrik    200 meter
Backgården     200 meter
Järnväg     50 meter från spårmitt
AB Järnkonstruktioner    500 meter

AB Järnkonstruktioner Elektrokoppar  AB
ICA Frukt & Grönt omvandlas 
till ICA MAxi. Kielergatan i industriområdet
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Både Pålstorp och Raus bostadsområde 
saknar servicefunktioner i form av 
affär, kiosk eller liknande medan Råå 
är den stadsdel som rymmer flest 
funktioner. Vid öppnandet av ICA 
Maxi i korsningen Landskronavägen-
Rausvägen förses Raus-området med 
en stor livsmedelsaffär som servar 
boende.  

I ett band mellan Råå och Raus ligger 
många verksamheter som har påverkan 
på omgivningen och begränsar därför 
markanvändningen i dess närhet 
men utbudet av verksamheter bidrar 
i sin tur med arbetstillfällen och 
folkliv inom Raus-området. Inom 
industriområdet finns också stora 
obebyggda ytor som används för odling 
och inte för industriverksamheter. 
Vid en omvandling av delar av 
industriområdet till exempelvis icke 
störande verksamheter och kontor kan 
man minska påverkan på omgivningen 
samtidigt som arbetstätheten ökar. 
Ett fullt utbyggt område är också 
eftersträvansvärt med tanke på 
industriområdets läge i förhållande till 
den nya stationen. 
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Inom Raus-området och de olika stadsdelarna pågår olika aktiviteter. Råå 
har ett större serviceutbud än de övriga stadsdelarna och en central gata 
kring vilken affärer och café ligger och till vilken människor söker sig. På 
Råå finns även en stor småbåtshamn med olika aktivteter som är inriktade 
på båtar och segling. Under framförallt sommarhalvåret har hamnen och 
stränderna på Råå ett rikt folkliv. Varje stadsdel har en egen intresseförening 
som bevakar och tar tillvara stadsdelarnas respektive intressen och för talan 
för invånarna, där nyexploatering och utveckling av stadsdelarna är några 
exempel på sådana intressen som bevakas.  

På Råå finns många föreningar framförallt inom hamnaktiviteter så som 
segling och vattenaktiviteter. Inom de övriga stadsdelarna förekommer 
också föreningsliv men hos dem är föreningarna inte lika synliga utåt och 
har andra intressen som de värnar om. Råås föreningsliv sträcker sig även 
utanför Råå och är inte bara för dem som bor och verkar inom Råå. Många 
av föreningarna i Raus-området har bildats under 1900-talet och varit 
verksamma under längre perioder. Nedan nämner jag några av de föreningar 
som finns och verkar i Raus-området. 

Råå Köpmannaförening På Råå finns en köpmannaförening som bland 
annat arrangerar ålagille och festligheter kring barnens dag. Tillsammans 
med Råås föreningsliv arrangerar köpmannaföreningen också den årliga 
julskyltningen på Råå (Helsingborgshems hemsida & Helsingborgs stads 
hemsida 2006).

Råå Södra skolförening Föreningen bygger på ett engagemang mellan 
elever, föräldrar och skolan och varje år har de återkommande aktiviteter. 
Bland annat ordnas bio och disco och de är även delaktiga i julskyltningen 
på Råå. Rååruset är ytterliggare en aktivitet som innebär att skolans elever 
springer en sträcka på 2 kilometer längs stranden. Vart tredje år ordnar de 
också Skolans dag (Helsingborgs stads hemsida 2006).

Råå bibliotek Biblioteket på Råå ligger i hörnan Kaptensgatan- 
Rååvägen. Kopplat till biblioteket finns även Råå Biblioteks Vänner som 
bland annat arrangerar utställningar, föreläsningar och studiebesök för att 
på så sätt öka det kulturella utbudet på Råå. Tillsammans med Vård- och 
omsorgsförvaltningen deltar även Råå Biblioteks Vänner i ett projekt som 
kallas ”Boken kommer” där man förmedlar böcker till dem som inte har 
möjlighet att ta sig till biblioteket samt sker högläsning på vårdboendet 
Fullriggaren (Helsingborgs stads hemsida 2006). 

Intresseföreningar Varje stadsdel inom Raus-området har en egen 
intresseförening som bevakar och tillvaratar och för talan för respektive 
stadsdel och dess invånare. Medborgarutskott Syd har bland annat kontakt 
med intresseföreningarna när det gäller saker som ska ske eller förändras i 
stadsdelarna Raus, Råå, Ättekulla och Pålstorp.

Bostadsrättsföreningar Inom Ättekulla bostadsområde finns fyra 
bostadsrättsföreningar inom vilka det anordnas träffar och aktiviteter. Inom 
bostadsrättsföreningarna har det även bildats en ideell förening som kallar 
sig Granntjänsten och som framförallt riktar sig till de äldre medlemmarna 
i bostadsrättsföreningarna inom vilken det erbjuds service i form av 
veckohandlig, bank- och postärenden och läkarbesök och det anordnas även 
caféverksamhet, dagsutflykter och andra aktiviteter för att bryta de äldres 
isolering (Ättekulla bostadsföreningars hemsida 2006).

IdrottsföreningarAlla idrottsföreningarna ligger på Råå och man kan 
välja mellan bland annat fotboll, handboll, vattenskidåkning, gymnastik och 
segling (Råå hemsida 2006). Ramlösa BoIS är en av idrottsföreningarna och 
de bedriver fotbollsträning för ungdomar. Under vintern sker inomhusträning 
i Norrehedshallen och på sommarhalvåret är träning på Ättekulla Idrottsplats 
(Region Skånes hemsida, Helsingborgs kommun 2006-12-16).

 
Ättekulla fritidsgård ligger mitt i bostadsområdet Ättekulla intill Ättekulla 
skola. På dagen fungerar fritidsgården som en skolfritidsgård och på rasterna 
har högstadieelever möjlighet att tillbringa sina raster där. På eftermiddagarna 
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mellan klockan 13-18 är fritidsgården öppen för dem mellan 10-12 år och vid 
klockan 17 öppnar gården för dem som är lite äldre, 13-18 år. Fritidsgården 
har tillgång till idrottshall, ett eget café och det ordnar även föräldraträffar 
(Helsingborgs stads hemsida 2006). 

Hedens fritidsgård ligger i anslutning till Högastensskolan och bedriver 
verksamhet för ungdomar mellan 10-18 år. De har öppet alla dagar i veckan 
och även varannan lördag. Liksom Ättekulla fritidsgård har de även tillgång 
till idrottshall och har ett eget café (Helsingborgs stads hemsida 2006). På 
Råå, intill Landskronavägen, ligger Råå fritidsgård. 

I Raus och Råå finns scoutkårer med två olika inriktningar. Raus scoutkår håller 
till i källaren på Raus församlingsgård och sysslar med ungdomsaktiviteter 
i form av traditionell scouting. Råå scoutkår är en sjöscoutkår till vilken 
en föräldraförening även är kopplad. Sjöscoutkåren har samlingslokal i det 
gamla hamnkontoret på Råå och är inriktad på segling och scouting till havs. 
( Råå Sjöscoutkårs hemsida 2006) 

För pensionärer finns både SPF (Sveriges Pensionärsförbund) och PRO 
(Pensionärernas Riksorganisation) på Råå och i Ättekulla. Bägge föreningarna 
ordnar utflykter och aktiviteter för de äldre och har samlingslokaler på Råå i 
det så kallade ”Gröna Huset” och på Bärnstensgatan i Ättekulla. Gröna Huset 
kommer dock att rivas i samband med att äldreboendet Fregatten kommer 
att byggas ut men nya lokaler kommer att inrymmas i den nya byggnaden 
(Detaljplan för fastigheten Fregatten 16, mfl, Råå 2005). 

Då Råå är ett gammalt fiskeläge finns det många föreningar på Råå som 
bedrivs inom eller kring intresset båtar och livet till havs. 

Råå Hamnförening Råå Hamnförening bildades 1988 och är hamnvärdar 
för Råå småbåtshamn. Hamnen har drygt 1100 båtplatser som arrenderas av 
föreningen (Helsingborgs stads hemsida 2006). Hamnföreningen arrenderar 

även båtplatserna som ligger i Råå-ån och några av föreningens ansvarsupp-
gifter ligger i att hanterar bryggplatser, uppläggningsplatser, hamnplan med 
toaletter och avfallscontainrar (Råå-Helsingborg Segelsällskaps hemsida 
2006). 

Råå-Helsingborg Segelsällskap Segelsällskapets, även förkortat 
RHSS, bildades 1970 genom en sammanslagning av Råå Båtklubb RBK 
och Hälsingborgs Segelsällskap HSS. Föreningen håller till i klubbhusen 
Åkroken på Ankarplatsen och Råånocken på Västindeigatan i Råås hamn 
och är en idrottsförening som bland annat arrangerar kappseglingar i norra 
Öresund (Råå-Helsingborg Segelsällskaps hemsida 2006).

Råå museiförening Museet ligger på hamnplan på Råå och är ett 
fiske och sjöfartsmuseum och som drivs och ägs av Råå museiförening. 
Föreningen bildades 1936 och har cirka 1100 medlemmar runt om i Sverige. 

På Råå förekommer ett rikt förenings och folkliv i hamnen. Fisketurer och småbåts-
hamnen är några av de aktiviteter som invånarna i Råå och utanför lockas av.
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Fiske 
Fiskeaktiviteterna är framförallt knutna till Öresund och Råå-ån och därmed 
Råå. Vid Raus finns även Raus fiskodling och sportfiske dit man kan åka 
för att fiska i dammar intill Råå-ån. Från Råå hamn utgår Rååbåtarna som 
erbjuder fisketurer i sundet. På Råå finns även relativt nystartade föreningar 
så som Råå Havsfiskeklubb från år 2000. Föreningen är en sammanslutning 
av fiskeintresserade på Råå och i omgivningen och de bedriver även 
ungdomsverksamhet för att sprida kunskap och fiske och fiskevård (Råå 
Havsfiskeklubbs hemsida 2006).

Råå Träbåtsförening På Råå finns även Råå träbåtförening som bildades 
1988 och som jobbar med att utveckla den äldre båtbyggartraditionen (Råå 
Träbåtsförenings hemsida 2006).

I Raus-området dominerar folklivet framförallt inom stadsdelen Råå. Där 
finns ett rikt föreningsliv och många av föreningarna har aktiviteter knutna 
till havet. De vänder sig även till folk utifrån. I Ättekulla är föreningsliv 
framförallt riktat till dem som bor och verkar inom stadsdelen medan folklivet 
i de två andra stadsdelarna är mer sparsmakat. Bättre kommunikationer 
mellan stadsdelarna skulle kunna innebära ett mer blandat folkliv som inte 
bara är koncentrerat till Råå. Den ensidiga markanvändningen med i stort 
sett renodlade bostadsområden i tre av de fyra stadsdelarna bidrar även det 
med ett ”fattigare” folkliv varför ett blandat innehåll är att föredra. 

Museet öppnade 1937 och vid ett besök här får man ta del av fiskarnas och 
sjömännens historier. Som tradition visar även museiföreningen filmer på 
annandag jul från det gamla Råå för alla som är intresserade. Museumet 
erbjuder även ibland filmvisning och delar av utställningen finns även till 
beskådan utanför byggnaden. (Råå museums hemsida, 2006-12-16). 

Rååbadarna Rååbad eller Råå kallbadhus uppfördes 1897 och drivs 
av föreningen Rååbadarna på uppdrag av Helsingborgs stad. Under sin 
hitintills cirka 30 år verksamma period har föreningen underhållit och skött 
Råå kallbadhus och bland annat bidragit till införskaffande av parasoller och 
badflottar med mera (Rååbadarnas hemsida 2006)

Raus sportfiske ligger i Rååns 
dalgång med dammar i vilket 
fiske är tillåtet.

Råå Träbåtsförening hållet till i 
lokaler vid småbåtshamnen.
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Folklivet är till stora delar koncentrerat 
till Råå som har många föreningar 
med anknytningar till havet.
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Raus-området korsas av flera stora vägar som förbinder områden inom 
kommunen och inom Raus-området. Österleden är den största transportleden 
inom Raus-området och tanken är att vägen ska avlasta de centralt belägna 
gatorna inne i Helsingborg (Översiktsplan för Helsingborgs stad, ÖP 2002, 
s. 31). Landskronavägen sträcker sig i nord-sydlig riktning och matar 
verksamhetsområdena på bägge sidor av vägen med trafik men fungerar 
även som en länk mellan de södra och centrala delarna av Helsingborgs stad. 
Vägen är bred med två filer i vardera riktning. På visa sträckor har vägen 
förskjutits genom en utbredning av mittremsan för att bryta upp den långa 
raksträcka som vägen utgör. Öster och norr om Raus-området går även E4:
an och E6:an.

med bostadsbebyggelsen. I de äldsta delarna på Råå är vägnätet småskaligt 
och varierad i strukturen medan i övriga Råå finns en antydan till ett mer 
organiserat rutnät. Tre gator i nord sydlig riktning, Kustgatan närmst sundet, 
Rååvägen i mitten och Landskronavägen i öst, delar upp Råå i delområden. 
I ett 90-gradigt vägnät ställt mot de parallella gatorna delar sedan in 
delområdena i kvarter. För området söder om Råå-ån är vägnätet uppdelat i 
ett tydligt rutnät. Pålstorps bostadsområde matas från Landskronavägen och 
Pålstorpsvägen via två infarter och inne i området finns ingen genomfarts 
trafik. På grund av dalgången och Råå-ån som sträcker sig genom området 
begränsas antalet passager mellan norr och söder till tre, vid Råå finns två 
passager över ån och vid Raus kyrka en. 

Rausvägen fungerar som en länk mellan områdena i väst-östlig riktning 
och på en bro över passerar även Råådalsbanan. Inom de olika stadsdelarna 
ser uppbyggnaden av vägnätet olika ut. Områden uppförda under andra 
hälften av 1900-talet är till stora delar trafikseparerade så som i Raus Södra 
och Ättekulla. Ett finmaskigt nät av gång- och cykelvägar finns inom 
stadsdelarna som bland annat leder till med gemensamma parkeringar som 
ligger i bostadsområdenas utkanter. I Raus Vång leder gatorna parallellt 

Landskronavägen är bred och fungerar som en länk mellan centrala Helsingborg 
och södra delarna av kommunen.

Rausvägen korsas av Råådalsbanan på en bro och förbinds med Österleden där 
den stora trafikleden tar slut i söder.

Hastigheterna varierar mellan 30-70 km/h på de olika vägarna och där 
högsta hastigheterna finns på Österleden, Landskronavägen och Rausvägen. 
Genom Råå på Rååvägen är hastigheten begränsad till 30 km/h och för de 
övriga vägarna i bostadsområdena råder i stort sett 50 km/h. 

Rååvägen har en annan karaktär då gatan är en del av det centrum som ligger 
på Råå och både hastighet och skala skiljer sig från tidigare nämnda vägar. 

Inom Raus Södra och Ättekulla ligger ett finmaskigt nät av gång- och 
cykelvägar som förbinder bostaden med de gemensamma parkeringsytorna 
väl. I Råås ytterkanter finns gång- och cykelvägar medan inom Råå 
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får bilister och cyklister samsas på gatan och fotgängare kan röra sig på 
trottoarer. Längs med Rååns dalgång finns framförallt gångvägar på norra 
sidan om ån men möjligheten att röra sig på södra sidan går strax förbi 
Pålstorp och fortsätter sedan på norra sidan vid Raus kyrka och ner till 
Gantofta. Längs med Rausvägen finns den enda gång- och cykelförbindelsen 
mellan väst och öst. Möjligheten finns även att ta sig via Raus kyrka men då 
sker det på bilväg. För att korsa Österleden finns tre tunnlar utmed sträckan 
Ättekulla-Raus. Inom Raus Mark och Ättekulla skog finns ett stigsystem 
med grusade och upptrampade stigar. Längs med kuststräckan vid Råå och 
Råå vallar finns möjligheterna att röra sig på en grusad stig. På bägge sidor 
om Landskronavägen finns också separerade gång- och cykelvägar.  

Raus-området korsas av både Råådalsbanan och Västkustbanan. 
Västkustbanan fick en ny sträckning 1996 och i samband med det lades 
järnvägen i 300 meter lång tunnel vid Raus. Det skapades även förutsättningar 
för att återigen låta Raus få en station i den punkt där Rausvägen korsar 
Västkustbanan (Pågatågshållplats Raus= ökad tillgänglighet till Pågatågen, 
1995). Västkustbanan förbinder Helsingborg med Malmö och Oslo och 
Råådalsbanan förbinder också Helsingborg med Malmö. Längs med 
Västkustbanan och Råådalsbanan finns inom kommunen åtta stationer 
och Raus station kan komma att bli den nionde. Totalt sett längs med 
järnvägslinjerna inom kommunen finns idag 10 stationer. 

Längs med Rausvägen går en gång- 
och cykelväg som leder ner till 
Landskronavägen och Råå.

Möjligheter finns att röra sig i gränsen 
mellan det öppna jordbrukslandskapet 
och Raus Vång. 

I kommunen finns även fyra cykelstråk utmarkerade med skyltar, blå, grön, 
gul och vit, och som visar längre cykelslingor. Den blå slingan följer utefter 
Öresundskusten mellan Höganäs och Rydebäck. Den gröna visar lämpligt 
cykelstråk mellan Väla och Gantofta via centrum och Söder, den gula 
markerar en slinga mellan Sofiero och Raus och år ovanför hela Landborgen. 
Den gula slingan förbinder många av stadsdelarna i kommunen. Den vita 
slinga är uppdelad i tre sträckor och där sträckan mellan Industrigatan 
och Bårslöv är den som passerar strax norr om Raus-området (Cykelkarta 
Helsingborg 2003).

Den högra bilden visar det nya läget för stationen där Rausvägen korsar 
Västkustbanan.

Raus-området trafikeras av två stadslinjer och fem regionbussar. 
Stadsbuss linje 1 trafikerar Dalhem- Knutpunkten- Råå- Ättekulla och linje 
2 Ödåkra/Väla- Maria- Knutpunkten- Ättekulla industriområde. Mellan 
Raus och Ättekulla finns även en bussgata för stadsbussen. Genom Råå 
passerar stadsbussen Rååvägen för att söderut vända och köra tillbaka via 
Landskronavägen. Den södra delen av Råå och Pålstorp ligger i utkanten av 
stadsbussens linje. Stadsbussen linje 1 går var 5:e minut på morgonen och 
var 
10:e min under stora delar av dagen och har en restid på cirka 20 min från 
Råå och cirka 30 min från Ättekulla (Skånetrafikens hemsida 2006). 
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Mellan maj och augusti trafikeras sträckan Råå- Ven av Rååbåtarna som har 
sin utgångspunkt från Råå hamn (Rååbåtarnas hemsida 2006). 

Inom Raus och Ättekulla bostadsområde finns ett finmaskigt nät av gång- 
och cykelvägar.  Avsaknad av varierad skala på gång- och cykelvägarna 
inom bostadsområdena gör det dock svårt att orientera sig inom vissa 
delar. Förbindelserna mellan de Raus och Ättekulla är dessutom få och 
dåligt markerade. Rörelsemöjligheterna för fotgängare och cyklister 
mellan rekreationsområden som kusten och Rååns dalgång är begränsade 
på grund av många barriärer. För Pålstorps del är det endast trafik till 
och från stadsdelen som berör området medan övrig trafik passerar på 
Landskronavägen och Pålstorpsvägen. Pålstorp har även sämst förbindelser 
med den nya stationen.  

Landskronavägen mellan Råå och Raus är en viktig förbindelse med centrala 
Helsingborg. På grund av vägens bredd och bilar hastighet uppfattas den som 
en barriär. Rausvägen förbinder Landskronavägen med Österleden och i de 
två punkter där vägarna möts ligger större korsningar som kan vara svåra 
att korsa för fotgängare och cyklister. Trafiken på Landskronavägen och 
Rausvägen kommer även att öka i samband med öppnandet av ICA Maxi. 
Västkustbanan och Råådalsbanan ligger parallellt med varandra mellan Råå 
och Raus och begränsar därmed rörelsemöjligheterna mellan de östra och 
västra delarna av Raus-området. Endast via Rausvägen finns en förbindelser 
som därför bör lyftas fram.

Kollektivtrafiken med buss täcker väl in Raus-området men Raus ligger 
förhållandevis sämre till vad det gäller närheten till den regionala trafiken som 
passerar i norr eller väster. Stationen kan här bidra till att kommunikationerna 
med centrala Helsingborg och övriga Skåne förbättras. Det är även viktigt att 
övergång mellan kollektiva transportmedel gynnas varför en busshållplats 
bör finnas i stationens närhet.

Stadbuss
Linje 1: Dalhem- Knutpunkten- Råå- 
Ättekulla 
Linje 2: Ödåkra/Väla- Maria- Knut-
punkten- Ättekulla industriområde

Regionbuss
209 Helsingborg- Vallåkra
219 Höganäs- Domsten- Helsing-
borg- Rydebäck- Landskrona
220 Höganäs- Helsingborg- Lands-
krona
290 Helsingborg- Bårslöv- Vallåkra 
(Nattbuss)
297 Helsingborg- Bårslöv- Ekeby

Raus-området trafikeras idag av både stads- 
och regionbussar.

Stadsbuss linje 2 går via Ramlösa station och går var 10-15 minut på 
morgonen och under stora delar av dagen var 10-20 minut.  Restiden 
in till Knutpunkten ligger på cirka 20 minuter från Ättekulla och från 
Ättekulla industriområde cirka 30 minuter. Regionbussarna har ett 
större upptagningsområde och trafikerar endast de större vägarna så som 
Rusthållsgatan och Landskronavägen (Skånetrafikens hemsida 2006).

På Rusthållsgatan stannar nattbussen 290:an med en restid på 10 minuter 
in till Knutpunkten. Landskronavägen trafikeras av 220:an, pendeln, var 
10:e minut och har en restid på cirka 14 minuter. 219 trafikerar också 
Landskronavägen var 15:e minut och har en restid på cirka 10 minuter. 209:
an trafikerar Landskronavägen nästan en gång i timmen och har en restid 
på cirka 10 minuter. 297:an trafikerar Rusthållsgatan var 30:e minut tidigt 
och sent på dagen och andra tider på dygnet kör den en gång i timmen 
(Skånetrafikens hemsida 2006). 
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Av de framkomna slutsatserna från analysen kan man peka på områdets 
kvaliteter och brister som sammanfattas här nedan. Underlaget ligger även 
till grund för det förslag som framarbetats. 

Kvaliteter
Vid anläggandet av en station i Raus-området kommer förbindelserna med 
centrala Helsingborg och större städer i Öresundsregionen att bli ännu 
bättre vilket bland annat innebär att den vackra och varierade naturen görs 
tillgänglig även för andra invånare. I den skiftande terrängen finns idag 
boendemiljöer med närhet till naturen och fina utblickar över landskapet 
och Öresund. 

Varje stadsdel inom Raus-området har en egen karaktär som gör det lätt 
att skilja och identifiera de olika områdena åt. Inom de olika stadsdelarna 
finns på grund av de olika karaktärerna därför en variation av kvaliteter som 
lockar invånare att bosätta sig i Raus-området. Detta syns även i statistiken 
som visar på ett område där invånarna har blandade bakgrunder och 
förutsättningar. De många arbetsplatserna som finns i Raus-området bidrar 
också till att området uppfattas som levande. 

Stationen är inte bara bra ur kommunikationssynpunkt för pendling och 
ökad tillgänglighet till naturen utan kan även bidra med att Raus får en 
starkare identitet, en identitet som försvagats historiskt sett. Transporter 
med järnväg är mer långsiktigt hållbart och ett effektivare transportmedel 
än bil. Bussförbindelser till och från området är också bra och i dagens läge 
och i samband med att området får en station förbättras kollektivtrafiken 
ytterliggare. Serviceutbudet ökar även när ICA Maxi etableras i korsningen 
Landskronavägen-Rausvägen.

Brister
Järnvägarna, Österleden, Landskronavägen och Rausvägen är viktiga ur 
kommunikationssynpunkt men hindrar även rörelser i tvärgående riktningar. 
Det är framförallt skalan och hastigheten på vägarna som gör att de uppfattas 
som barriärer. Inom Raus och Ättekulla finns ett finmaskigt gång- och 
cykelvägnät men som på grund av den enformiga skalan gör det svårt att 
orientera sig. Förbindelserna mellan stadsdelarna är också få där gång- och 
cykelvägen vid Ättekulla skolan är dåligt skyltad.

Stadsdelen Raus har lite sammanhörighet med sitt ursprung som kyrkby 
och stationssamhälle. Kyrkan med delar av kyrkbyn samt bebyggelsen vid 
Raus stenkärlsfabrik ligger avsides och upplevs inte vara en del av det som 
idag uppfattas vara Raus. I Raus Vång har man genom färgsättning försökt 
anknyta bostadsområdet med Raus stenkärlsfabrik men färgsättningen är 
dock så vanlig idag att en direkt koppling till fabriken inte är tydlig. 

Varje stadsdel har sin egen karaktär som till viss del också fungerar isolerande. 
Råå har framförallt skarpa gränser österut som förstärks inte bara genom 
Landskronavägens barriäreffekt men även genom bullerplank som satts upp 
längs med delar av vägen. Serviceutbudet och det rikare folklivet gör också 
att Råå uppfattas som ”eget”. Trots att Raus-området har invånare med olika 
bakgrund är området segregerat. Förbindelserna mellan stadsdelarna är 
också begränsade på grund av många barriärer.

Verksamheterna mellan Råå och Raus har påverkan på sin omgivning och 
begränsar markanvändningen i dess närhet. Verksamheterna är inhägnade 
och industriområdets placering mellan Råådalsbanan och Landskronavägen 
förhindrar rörelser mellan öst och väst och utgör en stor barriär. Under dygnets 
mörka timmar kan ett sådant område också uppfattas som otryggt att vistas i. 
I industriområdet finns även stora markområden som är obebyggda. 

Trots en stor tillgång på grönområde i Raus-området är tillgängligheten 
till dem sämre på grund av alla barriärer. Den skyddade naturen begränsar 
även utvecklingen, i detta fall menar jag utbyggnadsmöjligheterna, i Raus-
området. 
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Stor barriär Stadsdelarna 
uppfattas 
som enklaver

Förbindelser mellan 
grönområden saknas

Tillgängligheten till kusten 
Landborgen och Råånsdalgång är 
begränsad på grund av barriärer

Raus stenkärlsfabrik 
och  Raus kyrka ligger 
avsides

Sammanställning av analysens framkommna brister och kvaliteter. 
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