
Det finns fyra faktorer som bidrar till ökat bebyggelsetryck i Raus-området 
på regional och lokal nivå. För det första så ligger Raus-området i den 
expansiva Öresundsregionen där det finns ett tryck på bebyggelse. Området 
ligger också med närhet till centrala Helsingborg i ett område som erbjuder 
vacker och varierad natur med rekreationsområden och en ny station 
vilket är kvaliteter som värdesätts av många. Ur pendlingssynpunkt ligger 
området också bra till med kommande station. Områdets läge i kommunen 
och i Öresundsregionen skulle innebära att det med tåg skulle ta cirka 5 
minuter till centrala Helsingborg, 15minuter till Landskrona och ytterliggare 
25 till Malmö. Det är dessa faktorer som bidrar till att området uppfattas 
som attraktivt vilket också leder till ett ökat bebyggelsetryck inom just 
detta område. Ytterliggare en faktor som innebär ökat bebyggelsetryck i 
området är det faktum att tranporter med järnväg är mer långsiktigt hållbart 
ur social, samhällsekonomisk och ekologisk synpunkt än transporter med 
bil. Bebyggelse i stationsnära läge med bostäder och arbetsplatser är därför 
att föredra framför en spridd bebyggelse landskapet. Det är också en av 
kommunens strategier.  

Expansiva Öresundsregionen          
Rekreation och naturområden
Station med pendlingsmöjligheter
Järnväg långsiktigt hållbart transportmedel

Styrande för framtiden
För att säkerställa att utvecklingen inte bidrar med att området förlorar sina 
kvaliteter krävs ett större grepp, en strategi, för områdets framtid. I första 
delen av arbetet ställde jag ett antal frågor som jag nu ska försöka besvara 
utifrån analysens framkomna brister och kvaliteter. Svaren kommer att ligga 
till grund för den strategi som jag utarbetat för Raus-området.

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?

Inom Raus-området är kvaliteterna och bristerna styrande för hur området 
bör utvecklas. Vid en studie av ytterliggare utbyggnadsområden är därför 
kvaliteterna styrande då de bidrar med områdets attraktivitet och går de 
förlorade minskar områdets popularitet samtidigt som bristerna ökar. För 
att svara på frågan om det finns ytterliggare utbyggnadsområden förutom 
redan utpekade får jag svara ja men med tanke på den känsliga miljön bör 
naturlandskapet så långt som möjligt skyddas och sammanhangen förbättras. 
En utbyggnad av Raus-området bör därför framförallt ske i närhet av 
stationen och inom befintliga områden genom till exempel förtätning eller 
omvandlig av befintliga områden. 

Hur förhåller sig nya utbyggnadsområden i omgivningen som omfattas av 
Råå, Ättekulla och Pålstorp till den nya stationen, till Landborgen, kusten och 
Rååns dalgång? 
Förbindelser mellan Landborgen, Rååns dalgång och kusten bör inte 
försämras utan snarare förbättras. En större utbyggnad av Raus-området 
kan både försämra kvaliteterna och minska tillgängligheten till naturen och 
inskränka på redan skyddad miljö. En utbyggnad i stationens närhet är därför 
att föredra och även inom befintliga stadsdelar. De stora naturområdena bör 
lämnas och istället förbindas bättre då de utgör en stor kvalitet i området. 
Rörelsemöjligheter mellan de stora grönområdena bör förbättras.

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? 
Stadsdelarna uppfattas idag som enklaver i landskapet. De vänder sig inåt 
vilket brer på den segregation som finns ytterliggare. De tydliga gränserna 
som finns idag särskiljer dock de olika områdena åt vilket också är viktig 
för identiteten varför en sammanbyggnad av stadsdelarna inte är att föredra.  
Stadsdelarna bör behålla sina identiteter men gränserna mellan dem mjukas 
upp och ett förbättrande och tydliggörande av förbindelser göras. Genom 
att lyfta fram ett stråk längs med vilket många mål- och knutpunkter ligger 
kan stadsdelarna hänga samman utan att byggas samman. Stationen blir 
en ny gemensam mål- och knutpunkt i Raus-området som också förbinder 
stadsdelarna. Stationen kan också stärka Raus identitet ytterliggare eftersom 
den idag är dåligt förankrad inom stadsdelen.

VARFÖR SKA MAN BYGGA I RAUS-OMRÅDET?
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Hur förbättrar man tillgängligheten och övervinner de barriärer som finns 
mellan kusten, Rååns dalgång, den nya stationen och omgivande arbets- och 
bostadsområden? 
Förbindelser mellan väst och öst är sämst och för att sammanbinda kusten, 
Landborgen och Rååns dalgång behöver man bryta upp storskaligheten som 
järnvägar, vägar och industriområdet har. Genom att utnyttja nivåskillnaden 
mellan öst och väst kan broar över järnvägarna anläggas och genom en 
omvandlig av industriområde mellan Råå och Raus kan gränsen och barriären 
mellan dessa två stadsdelar mjukas upp. Dagens verksamheters påverkan 
på omgivningen kan också minskas och till stor del försvinna genom ny 
markanvändning. Planerna på ICA Maxi har redan påbörjat en omvandling 
av industriområdet i en sådan riktning. 
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Förbinda enklaverna
Genom att skapa ett sammanhängande stråk mellan Råå centrum och 
Ättekulla, längs med vilket befintliga och framtida mål- och knutpunkter 
även ligger, skapas en tydligare förbindelse mellan de olika stadsdelarna. 
Stationen fungerar som en ny mål- och knutpunkt i Raus-området från vilken 
även tillgängligheten till naturen ökar. Stationen är också något som är till 
fördel för hela Raus-området och kommer därmed att hjälpa till att förbinda 
stadsdelarna i en gemensam punkt.

Bryta upp skalan
För att minska barriärerna mellan öst och väst bör industriområdet 
mellan Råå och Raus brytas ner i mindre skala och en omvandling av 
verksamheterna bör ske  för att minska påverkan på omgivningen. En 
omvandling av industriområdet minskar påverkan på befintliga områden och 
minskar begränsningarna på framtida markanvändning. Genom två passager 
över järnvägen öppnas även möjligheten till rörelser mellan kusten och 
Landborgen. 

Öka tillgängligheten till naturen
De idag stora naturområdena är en stor tillgång inom Raus-området och 
genom passager och öppningar i barriärerna kan tillgängligheten till dem 
öka och samtidigt förbinda de olika områdena med varandra. Rörelser 
mellan Landborgen, kusten och dalgången blir då möjlig. Genom en station 
blir naturen även tillgänglig för dem som bor i andra delar av kommunen 
och i Öresundsregionen då det blir allt vanligare att resa för att ta del av 
rekreationsområden. 

Raus identitet
Raus identitet stärks genom att stationen förbinder stenkärlsfabriken, kyrkan 
och naturen med det som idag uppfattas vara Raus. Det historiska sambandet 
som kyrkligt centrum och som tidigare stationsby kan åter förankras i 
stadsdelen. Som besökare är första mötet med stadsdelen av stor vikt varför 
utformningen av stationsområdet också bör spegla stadsdelen.

STRATEGI

Markanvändning
En blandad markanvändning bör eftersträvas vilket leder till ett mer levande 
område. Blandat innehåll är även att föredra då området får en ny station och 
på så sätt kan användas av både boende och arbetande i området. Idag är det 
endast Råå som har ett blandat innehåll medan de andra stadsdelarna i stort 
sett är renodlade bostadsområden. Markanvändningen begränsas dock  på 
grund av verksamheter som kräver skyddavstånd. 
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Förbinda enklaverna. 

Minska barriärerna 
mellan väst och öst 
genom att bryta upp 
skalan.

Öka tillgängligheten 
till naturen och 
rekreations-områden.

Stärka Raus identitet.

Öka tillgängligheten  till 
naturen och förbättra 
sambanden

Förbinda enklaverna genom ett 
stråk med målpunkter

Bryta upp skalan

Stärka Raus identitet
Kyrka-stenkärlfabrik-station-natur

Förbinda enklaver

Föreslagna utbyggnadsområden

Bryta upp skalan
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Utpekade utbyggnadsområden innebär till största del 
en omvandling eller förtätning av befintliga områden. 
En utbyggnad av Raus-området begränsas till stora 
delar av restriktioner  som  exempelvis  naturreservat, 
grundvattentäkt och skyddsavstånd. I samband med att  
området får en station ökar bebyggelsetrycket i området 
varför det är viktigt att ha klart för sig var det är möjligt 
att bygga. En utbyggnad får inte ske på bekostnad av de 
kvaliteter som gör området attraktivt och inte förstärka 
barriärer eller andra brister. I enlighet med strategin ska 
naturen sparas så långt som möjligt och sambanden mellan 
grönområdena förbättras varför stor hänsyn har tagits till 
den vackra och skyddade naturen. Genom att bryta upp 
skalan mellan Råå och Raus kan väst och öst närma sig 
varandra samtidigt som stadsdelarna i Raus-området inte 
byggs samman. Även  Raus identitet bör stärkas. Närheten 
till stationen och strategins fyra riktlinjer har legat till 
grund för utpekande av utbyggnadsområden. Inom 
varje stadsdel föreslås utbyggnadsområden  i  mindre 
eller större omfattning. Områdena ligger i anslutning 
till befintliga områden eller utgör befintliga områden. 
I Raus är framförallt en utbyggnad av området i direkt 
anslutning till stationen angeläget. Detta område ligger 
bäst till i förhållande till stationen och är ett attraktivt läge. 
Mindre utbyggnadsområden är föreslagna i Ättekulla, Råå 
och Pålstorp genom förtätning eller som komplettering 
av  befintliga områden. Öster om Österleden, öster om 
Raus, föreslås ytterliggare ett utbyggnadsområde. I 
industriområdet mellan Råå och Raus handlar utbyggnaden 
snarare om en omvandling och ombyggnad av befintligt 
område. 

 © Stadsbyggnadskontoret

Kartan visar utbyggnads- och omvandlingsområden 
i Raus-området. Även befintligt och föreslaget gång- 
och cykelvägnät är utmarkerat.

Förtätning ÄttekullaOmvandling av industriområde till område 
för handel,kontor och icke störande 
verksamheter

Raus identitet stärkas   
Ny måtpunkt iRaus-
området

Förtätning Råå  
Parkering 
stationen

Utbyggnad av Pålstorp

UTBREDNING AV UTBYGGNADSOMRÅDEN



Skyddsavstånd markerat med grått.

Skyddade miljöer markerat med 
grön.
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En utbyggnad av Raus-området begränsas som sagts innan av bland annat 
skyddsavstånd till verksamheter men även av skyddad natur. Genom 
att sammaställa alla restriktioner i form skyddsavstånd, riksintressen, 
Naturreservat, Natura  2000, skydd för grundvattentäkt med mera får 
man en bild av hur de skyddade områdena förhåller sig de föreslagna 
utbyggandsområdena. Kartan överst till höger visar de skyddsavstånd som 
finns idag till verksamheterna i industriområdet mellan Råå och Raus i 
förhållande till de röda rutorna som markerar föreslagna utbyggnadsområden. 
Kartan under visar skyddade miljöer i förhållande till föreslagna 
utbyggnadsområden.

För att minska skyddsavstånden krävs åtgärder av mindre och större 
omfattning. Mindre omfattning innebär exempelvis att bygga in delar 
av verksamheterna eller lokalisera fläktar och andra störande element 
på ett sätt så att störningskällorna, oftast i form av buller, minskar. De 
risker eller störningar som inte går att bygga bort kräver större grepp 
som en omlokalisering av den störande verksamheten vilket innebär att 
skyddsavstånden försvinner helt. Trots en omvandling av industriområdet, 
som i detta fall innebär ny markanvändning inom stora delar av området, 
kommer inte alla verksamheter försvinna. Det kommer fortfarande finnas 
verksamheter kvar som Allers och nya ICA Maxi som kräver skyddsavstånd 
till bostäder och som innebär restriktioner vid en utbyggnad av området vid 
stationen. De verksamheter som dock föreslås försvinna är dem med stora 
skyddsavstånd. 

De skydd som berör naturen är en annan typ av skydd, det vill säga är inte 
till för att skydda människan utan skydda känsliga och unika miljöer. Dock 
innebär det en begränsning i markanvänding då miljön inte får ta skada vid 
en exploatering. För områden som berörs av naturreservat, Natura 2000 eller 
grundvattentäkt är en exploatering inte tillåten alls men inga av de förslagna 
utbyggnadsområdena ligger inom de tre uppräknade områdena. 

 © Stadsbyggnadskontoret

Kartan visar utbyggnads- och omvandlingsområden 
i Raus-området. Även befintligt och föreslaget gång- 
och cykelvägnät är utmarkerat.
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Utbyggnad av Pålstorp

Så här ser situationen ut idag 
vad gäller skyddsavstånd 
och skyddade miljöer i 
förhållande till föreslagna 
utbyggnadsområden.
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Restriktioner som påverkar och begränsar utvecklingen och 
markanvändningen i Raus-området 

Efter en omvandling av delar av industriområdet försvinner några skyddsavstånd. 
Skyddsavstånden som försvinner påverkar delar av Råå och området i 
stationens närhet
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En blandad markanvändning bör eftersträvas 
vilket leder till ett mer levande område. Blandat 
innehåll är även att föredra då området får en 
ny station och på så sätt kan användas av både 
boende och arbetande i området. Idag är det 
endast Råå som har ett blandat innehåll medan 
de andra stadsdelarna i stort sett är renodlade 
bostadsområden. Markanvändningen begränsas 
dock  på grund av verksamheter som kräver 
skyddsavstånd. Genom en förändring av 
markanvändningen i industriområdet mellan 
Råå och Raus kan skyddsavstånden försvinna 
och ny föreslagen markanvändning med handel, 
kontor och icke störande verksamheter leda till 
ökad arbetsplatstäthet vilket är bra med tanke på 
närheten till stationen.

I stadsdelarna Råå, Ättekulla och Pålstorp 
föreslås ytterliggare områden för bostäder medan 
markanvändning i Raus blir mer blandad. Den 
blandade markanvändingen med både bostäder 
och arbetsplatser vid stationen är föreslagen 
på grund av det stationsnära läget. Då inte alla 
verksamheter försvinner från industriområdet 
mellan Råå och Raus finns det fortfarande 
begränsningar i markanvändningen i områdena 
närmst stationen  som innebär att bostäder inte bör 
lokaliseras i områdena närmst stenkärlsfabriken 
och Råådalsbanan. Stora delar av Raus-området 
utgörs, som syns på kartan till höger, fortfarande 
av stora grönområden mellan vilka det är 
möjligt att röra sig mellan via stationen och över 
järnvägarna. 

MARKANVÄNDNING



OMRÅDESVIS GENOMGÅNG
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Stationsområdet
Området ligger mellan Västkustbanan och Råådalsbanan, i direkt anslutning 
till den kommande stationen. En blandad markanvändning i stationsområdet 
föreslås då Raus endast rymmer bostäder idag och då området ligger i direkt 
anslutning till stationen. Eftersom området dessutom ligger mellan två 
järnvägar och därmed är bullerstört lämpar sig den norra och västra delen 
det vill säga  intill Raus stenkärlsfabrik och Råådalsbanan inte för bostäder. 
Då området ligger vid stationen och då Raus-området har stora områden 
med värdefull natur är det angeläget att bygga mycket i de områden som är 
möjliga för exploatering. Höga hus innebär dock att utsikten för redan bosatta 
kan komma att försämras varför öppningar i den föreslagna bebyggelse bör 
finnas. För att markera och tydliggöra stationen utifrån bör området i direkt 
anslutning till station få en något högre bebyggelse. 

Sambandet mellan Raus kyrka, stenskärlsfabrik och Raus kan förbättras 
genom mer direkta kommunikationer som gång- och cykelvägar. Stationen 
ligger mellan kyrkan och fabriken och genom bra kommunikationer från 
stationen kan både kyrkan och fabriken förankras i stadsdelen. Via en 
gång- och cykelbro över Rååns dalgång kan förbindelser mellan Pålstorp 
och stationen också förbättras. Stationen fungerar även som reklam för hela 
stadsdelen och då Raus-området rymmer vacker och unik naturen föreslås 
ett mindre informationscentrum finnas här. För besökare skulle det då 
vara möjligt att ta del av vad som finns i omgivningen och fungera som en 
utgångspunkt för olika vandringsleder. Det föreslagna gång- och cykelstråket 
mellan Råå och Ättkulla passerar även stationen. 

TÄTT
BLANDAT INNEHÅLL
KYRKA & STENKÄRLSFABRIK
MARKERING STATION
INFORMATIONSCENTRUM 

Områden ring kyrkan och stationen (Pålstorp och Rausvägen)
Då Pålstorp är den stadsdel som ligger mest avsides i förhållande till de andra 
stadsdelarna och i förhållande till stationen samt har ensidigt bostadsutbud 
föreslås en utveckling av stadsdelen. Öster ut, mot Raus kyrka, finns ett 
område som ligger i förlängningen av Pålstorp. Här ligger idag det som 
finns kvar av Pålstorp gård. Detta område ligger med närhet till stationen 
som kan bli direkt genom gång- och cykelväg över dalgången. Stadsdelen 
ligger även med direkt närhet till Rååns dalgång med rekreation som är en 
stor kvalitet för de boende. En direkt kommunikation med stationen via en 
gång- och cykelväg över Rååns dalgång innebär inte bara bättre förbindelser 
med stationen utan även att naturen kan göras tillgänglig även för dem som 
kommer med tåg. Då Pålstorp har ett ensidigt bostadsutbud bör de föreslagna 
utbyggandsområdena innehålla bostadstyper som kompletterar det befintliga 
bostadsutbudet i Pålstorp. 

För områdena norr om Rausvägen, öster om Österleden, finns idag 
en mindre verksamhet  och ett område där det tidigare legat växthus. 
Utbyggnadsområdena kan uppfattas ligga avsides men närheten till stationen 

STATIONSOMRÅDET RAUSVÄGEN

PÅLSTORP

STATIONSOMRÅDET, PÅLSTORP & RAUSVÄGEN
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och det faktum att området redan delvis är exploaterat gör att det lämpar sig 
för ytterliggare bebyggelse. Via gång- och cykelväg kan området förbindas 
med stationen. Gång- och cykelvägen föreslås även fortsätta till Ättekulla 
industriområde så att även detta arbetsområde har förbindelser till stationen. 
Genom en utbyggnad både norr och söder om Raus kyrka kan kyrkan 
förankras bättre med Raus. 

PÅLSTORP FÖRBINDAS MED STATIONEN
STADSDELEN MER VARIERAT INNEHÅLL
BRA LÄGE MEN DÅLIGA FÖRBINDELSER
KYRKAN SAMHÖRIGHET MED RAUS

Omvandling av industriområde
Idag har detta område stor påverkan på sin omgivning som även innebär 
begränsningar i markanvändningen i framtida utbyggnadsområden kring 
stationen. Industriområdet är inte fullt utbyggt och ligger nära stationen vilket 
också talar för en förtätning eller omvandling av området. Övergripande 
förslag för industriområdet innebär en uppdelning i mindre kvarter och 
mer småskalig bebyggelse för att mjuka upp den barriär som området utgör 
idag. Genom att bryta upp kvarteren kan ett intressantare och mer varierat 
gaturum också skapas mot den idag raka och breda Landskronavägen. Ny 
markanvändning som föreslås är handel, kontor och ickestörande verksamheter 
för att minska påverkan på omgivningen. Endast Allers i områdets norra del 
och den nya ICA Maxi butiken i södra delen föreslås finnas kvar.  Allers 
är ett viktigt landmärke och ICA-butiken bidrar med ökad service i Raus-
området. Då Landskronavägen är ett viktigt stråk till centrala Helsingborg, 
ett bra skyltläge, föreslår jag att handel lokaliseras ut mot vägen. Genom 
ny markanvändning minskar störningarna på omgivningen samtidigt som 
området får en ökad arbetsplatstäthet. Ökad arbetsplatstäthet leder även till 
fler transporter till och från arbetet som nu kan gå via stationen.

En nogrannare utredning behövs dock för att reda ut vilka byggnader och 
verksamheter som kan finnas kvar. 

NY MARKANVÄNDNING 
SKYLTLÄGE LANDSKRONAVÄGEN
VARIERAT GATURUM
MINDRE SKALA
ÖKAD ARBETSPLATSTÄTHET

INDUSTRIOMRÅDE
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Förtätning Ättekulla
Karaktären i Ättekulla är storskalig och öppen vilket inte bör byggas bort. 
Vid befintligt stadsdelcentrum och genom påbyggnad av stora garage kan 
dock Ättekulla förtätas och underlaget för stadsdelscentrumet på så vis 
också stärkas.  

PÅBYGGNAD AV GARAGE OCH STADSDELSCENTRUM

Entré Råå
De två utpekade utbyggnadsområdena vid Råå är ett led i tydliggörandet 
av stråket mellan Råå och Ättekulla. Då Råå har en väldigt skarp gräns mot 
Landskronavägen kan en utbyggnad av de två utpekade områdena också 
mjuka upp gränsen mellan väst och öst.

FÖRTYDLIGANDE AV STRÅK
GRÄNSUPPMJUKANDE
INBJUDANDE PORT/ENTRÉ TILL RÅÅ

ÄTTEKULLA RÅÅ
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Idag är möjligheterna att röra sig mellan kusten, Rååns dalgång och 
Landborgen dåliga för fotgängare och cyklister och kräver idag ofta stora 
omvägar. För att rörelser mellan Landborgen och kusten ska förbättras 
föreslås att broar för fotgängare och cyklister anläggs över järnvägarna. 
Idag är nivåskillnaden stor mellan öst och väst och genom att utnyttja detta 
kan man ta sig över järnvägarna. Från stationen föreslås det även finnas en 
gång- och cykelväg som sträcker sig över Rååns dalgång och som möjliggör 
rörelser mellan Landborgen och dalgången. I Rååns dalgång finns idag vägar 
som leder till kusten och mot Gantofta söderut. 

Idag finns utmarkerade vandringsleder på Landborgen och i Rååns 
dalgång. Mitt förslag innebär att finns det möjlighet att röra sig mellan 
tre stora grönområden, det vill säga kusten, Landborgen och dalgången. 
Med stationen som en mittpunkt i detta område föreslår jag att ett mindre 
informationscentrum för Raus-området anläggs här. Med hjälp av flygbilder, 
kartor och fotografier kan man som besökare informeras om vilka rekreations- 
och vandringsmöjligheter som finns i området. Stationen innebär även att 
naturen görs tillgänglig för andra invånare i kommunen och regionen. 

Genom komplettering av gång- och cykelvägnätet längs med Lussebäcken 
finns det även möjligheter att röra längs med bäcken.

Gång- och cykelväg 
från stationen över 
Rååns dalgång. Bilden 
visar vägen sedd mot 
stationen.

GRÖNSTRUKTUR Kartan visar rörelsemöjligheterna mellan grönområdena i Raus-området. Via 
stationen är det möjligt att ta sig mellan Landborgen och Rååns dalgång. Över 
järnvägarna föreslås även två broar för fotgängare och cyklister.

Ättekulla

Raus

Råå

Pålstorp

STATION

Broar över järnvägarna
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För att länka samman stadsdelarna behöver vägnätet för framförallt 
fotgängare och cyklister utvecklas. Genom passager och utökande av 
befintligt gång- och cykelvägnät kan tillgängligheten till naturen och de olika 
stadsdelarna öka. Ett viktigt stråk som bör lyftas fram är sträckan mellan 
Råå och Ättekulla längs med vilket olika mål- och knutpunkter ligger. Idag 
finns gång- och cykelväg mellan Råå och Ättekulla men problemet är att 
gång- och cykelvägen längs denna sträcka har samma skala och material 
som övriga gång och cykelvägar i Raus-området vilket gör det svårt 
att få en uppfattning om vart vägen leder när man rör sig inom  de olika 
stadsdelarna. Eftersom passagerna mellan väst och öst är få är det därför 
viktigt att man leds till dem som finns. Genom att tydliggöra denna sträcka 
med annan markbeläggning och skyltning kan man förstärka förbindelsen 
mellan stadsdelarna med enkla medel. Längs med stråket ligger även många 
mål - och knutpunkter som exempelvis den nya stationen, kommande ICA 
Maxi och skolor som är gemensamma målpunkter för invånarna i de olika 
stadsdelarna. Stråket ligger till stora delar även inne bland bebyggelse vilket 
är bra ur trygghetssynpunkt. 

Kartan visar befintliga och föreslagna gång- och cykelvägarna i Raus-området. 
Mellan Råå och Ättekulla föreslås ett gång- och cykelstråk som skiljs ut genom 
markbeläggning och med hjälp av skyltar. 

GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT

Broar över järnvägarna
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Exempel på olika markmaterial på gång- och cykelväg. Bilden till vänster är 
från Västra Hamnen i Malmö där man använt sig av plattor och gatsten för 
att skilja fotgängarzonen från cykelvägen. Bilden till höger är från Holland 
där fotgängare och cyklister skiljs åt med olika markmaterial och med hjälp 
av trädrader.

Foto: Jonna Kignell

Trots att Raus-området får en station är det även viktig med kommunikationer 
till och från stationen varför busshållplats bör finnas vid stationen. Genom att 
ändra befintlig linjesträckning på stadsbuss nummer 1 kan stationsområdet 
förbindas med buss och stationen göras tillgänglig för dem som har längre 
eller svårare att ta sig till stationen. Transportkedjor med övergången från 
ett transportmedel till ett annat ska vara så bra som möjligt för att underlätta 
och främja kollektivtrafiken framför transporter med bil.  

Stationen kommer att förknippas med Raus och bli en del av identiteten. 
Första intrycket och första mötet med stadsdelen sker redan på perrongen 
och med skyltar och olika material kan man underlätta orienteringen. För att 
spegla den vackra natur som finns i området föreslås väggarna på perrongen 
få mönster av trädstammar. 

Förslag på utformning av gång- 
och cykelstråk. Genom annan 
markbeläggning kan ett gång- 
och cykelstråk lyftas fram 
mellan Råå och Ättekulla.

Sektion gång- och cykelstråk

Plan gång- och cykelstråk

Betongplattor

Gatsten

Asfalt

KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsbuss
Regionbuss FÖRE

Stadsbuss
Regionbuss EFTER

Busslinje 1 får en ny linjesträckning. Genom en mindre ändring, som visas i den 
svarta rutan, kan bussen passera stationen. 


