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Nästa steg i detta examensarbete är en fördjupning av det föreslagna 
utbyggnadsområdet vid stationen, det så kallade Stationsområdet. I 
planområdets sydöstra hörn ligger den nya stationen som kommer att bli en 
viktig målpunkt i Raus-område och närheten till stationen gör Stationsområdet 
till ett attraktivt läge. För att spara naturen som långt som möjligt är ett led 
i strategin att utpekade utbyggnadsområden får en hög exploatering. En hög 
exploatering av detta område är också att föredra på grund av det stationsnära 
läget. Med en blandad markanvänding vid stationen kan Raus också bli en 
mer levande stadsdel, bort från rollen som ett renodlat bostadsområden.

Planförslag stationsområdet: 
1. Område i direkt anslutning till stationen
2. Område mellan Västkustbana och Råådalsbanan
3. Bostäder vid den nya stationsparken
4. Stationspark, Aktivitetstorget och Stationstorget

PLANFÖRSLAG STATIONSOMRÅDET

Stationsområdet föreslås få en blandad markanvändning som komplement till 
bostadsområdena Raus Södra och Raus Vång för att skapa en mer levande 
stadsdel. Gång- och cykelstråket mellan Råå och Ättekulla är markerat med 
svart linje på kartan. Även förbindelser med  Raus kyrka och Pålstorp från 
stationen behövs.
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Planförslaget innebär en hög exploatering av Stationsområdet med flerbostadshus runt gårdar, hus i park och enstaka radhus. 
Raus centrum skapas vid stationen med bostäder, handel och kontor samt en förskola.

1 1

2

3

4

Förskola

1:3000     N



83 8484

Bilden visar 
Stationstorget mot 
stationen med  
handel i nedersta 
våningen. 

Kontorsområdet sträcker sig som ett L runt bostadsbebyggelsen och fungerar 
som skydd till bostäderna. Bakom bebyggelsen ligger Råådalsbanan och det  
omvandlade industriområdet.

2. Detta är ett område som på grund av dess läge mellan de två järnvägarna 
och intill stenkärlsfabriken är påverkat av störningar från tågtrafiken 
men även från verksamheter som föreslås finnas kvar i industriområdet. 
Genom att lägga kontorsbebyggelse i en L-form i ytterkant av detta 
område kan bebyggelsen fungera som ett skydd mot den framförliggande 
bostadsbebyggelsen. Bostadsbebyggelsen är placerad runt mindre gårdar 
där ena sidan av bebyggelsen vänder sig ut mot gatan och den andra in 
mot gården. För att särskilja arbetsområdet från bostadsområdet har en 
mindre yta lämnats obebyggd. Ytan utgör en mindre park, en förlängning 
av grönområde som sträcker sig genom Raus Vång. I områdets sydvästra 
del ligger befintlig bebyggelse som utgör en rest av den stationsbyn som 
tidigare funnits här. Denna bebyggelse får finnas kvar och i anslutning till 
den uppförs tre radhuslängor för en mjukare övergång mellan det nya och 
gamla. Bostadsbebyggelsen i planförslaget består annars av flerbostadshus. 

Som tidigare framkommit i analysen är Raus dåligt förankrat med sitt 
historiska ursprung och de få spår som finns kvar ligger avsides. Genom att 
återupprätta raka förbindelser med Raus stenkärlsfabrik och Raus kyrka kan 

1. Detta område är Raus nya centrum med bostäder, handel och kontor.  
Området är det första mötet med Raus vid ankomst med tåg. Centrumet får 
en något högre bebyggelse i fem till sex våningar för att markera centrumet 
utåt men även på grund av närheten till stationen. Ut mot de två torgen, som 
sträcker sig längs med områdets östra kant, föreslås handel. Det innebär en 
något högre takhöjd i nedersta våningsplanet. På andra våningen föreslås 
kontor och på de översta våningarna bostäder. Bebyggelsen är placerad kring 
tre mindre gårdar under vilka parkeringsgarage finns. Genom området går 
även en del av gång- cykelstråket mellan Råå och Ättekulla. För att markera 
entrén till Raus centrum både från stationen och Styrbjörn Starkes gata är 
hörnen mot gatan och stationen en våning högre, det vill säga sex våningar. Ut 
mot Rausvägen föreslås även en hög bebyggelse för att tydliggöra stationens 
läge och Raus centrum mot Rausvägen. Öster om stationen lokaliseras en 
förskola. Genom att placera en förskola här kan de som pendlar till och från 
arbetet med tåg lämna och hämta sina barn i samband med att de ska ta sig till 
arbetet och onödiga transporter kan på så sätt minska. Förskolebyggnaden 
sluter även grönområdet öster om i vilket Starkodders hög ligger.

STATIONSOMRÅDET
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Bilden visar en bostadgård kring vilken bebyggelse är samlad. I öppningen mellan husen skymtar Stationsparken och ett av de fyra punkthusen. 
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3. Då taket till den järnvägstunnel som sträcker sig i nordvästlig- sydöstlig 
riktning inte går att bebygga  lämnas en öppen ytan mellan befintlig 
bebyggelse och det nya Raus. Den öppna ytan delas in i tre rum med en 
öppen stationspark i den norra delen mot vilken fyra punkthus i fyra våningar 
placeras. Bebyggelsen förstärker formen på det långsmala och rektangulära 
rum som bildas. För att inte skymma sikten helt till bakomliggande hus finns 
öppningar  mellan bebyggelsen. 

4. Som sagts precis går järnvägstunnelns tak inte att bebygga och lämnar 
därför en öppen yta som sträcker sig från tunnelöppningen i norr till stationen 
i söder. Rummet som skapas får en rektangulär form där bebyggelsen utgör 
väggarna i detta rum. Den öppna ytan delas i tre mindre rum som består av 
en stationspark och två torg. 

samhörigheten med  stadsdelen bli bättre. Riktningen Raus stenkärlfabrik - 
stationen förstärks genom att bebyggelse placeras i linje ut mot den nya väg 
som leder till fabriken. Mot Raus stenkärlsfabrik skapas även en skarp gräns. 
Bebyggelsegränsen mot fabriken ligger som en förlängning av den gräns 
som skapats mot Backgården och det öppna kulturlandskap från Raus Vång. 
För att stärka bandet mellan Raus och kyrkan föreslås även en förbindelse 
från stationen till kyrkan via gångväg i Rååns dalgång.

Gata mellan kontorsområdet och bostadsområdet. Bostadsbebyggelsen vänder sig 
både ut mot gatan och in mot gården.

Bebyggelsen är placerad ut mot det öppna rummet som sträcker sig mellan 
stationen och fabriken. Mot fabriken skapar även bebyggelsen en gräns mot det 
öppna kulturlandskapet,  förlängning av befintlig gräns från Raus Vång.

Raus stenkärlsfabrik

Station

Raus Vång

Backgården

Raus kyrka
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Punkthusen placeras i den park som skapas på järnvägstunnelns tak.
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Område mellan Västkustbanan och Råådalsbanan: Tre radhuslängor som omgärdas 
av flerbostadshus i fyra våningar. Väster om radhusen ligger befintlig bebyggelse, en 
rest av den tidigare stationsbyn som legat här. 

SEKTION RADHUS  A- A                1:1000

Rest från stationsbyn

A

A
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MARKANVÄNDNING

1:3000     N

Föreslagen markanvändning i Stationsområdet. Raus centrum 
skapas vid de två torgen som sträcker sig från stationen till 
Styrbjörns Starkes gata. I ett L ligger kontorsbebyggelse i ett band 
runt bostadsbebyggelsen. I anslutning till stationen placeras en 
förskola. Mot stationsparken ligger fyra punkthus och mot befintlig 
bebyggelse i söder tre radhus. 
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VÅNINGSANTAL

1:3000     N

Planförslaget innebär en högre exploatering av Stationsområdet 
på grund av områdets närhet till stationen men även på grund 
av naturen i Raus-området. Mot stationen, Styrbjörn Starkes gata 
samt Rausvägen placeras en högre bebyggelse för att markera 
Raus centrum men även stationens läge utåt.
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Föreslagen väg

Befintlig väg

Järnväg

Råå

Raus

Pålstorp

Ättekulla

I vägnätet sker endast en liten förändring. 
Från Styrbjörn Starkes gata trafikmatas 
området precis som tidigare men entrén till 
det nya området är nu uppflyttad i korsningen 
vid Stationsparken och Aktivitetstorget. 

VÄGNÄT
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GÅNG- OCH CYKELVÄGNÄT

Råå

Raus

Pålstorp

Ättekulla

Föreslagen gång- och cykelväg

Befintlig gång- och cykelväg

Järnväg

Gång- cykelstråk

Raus kyrka

Raus stenkärlsfabrik

Backgården

ICA Maxi

Broar över 
järnvägarna

Mot Ättekulla industriområde

Mellan kontors- och bostadskvarteren, 
norr om Styrbjörn Starkes gata, ligger 
en ny gång- och cykelväg som förbinds 
med det stråk som går mellan Råå och 
Ättekulla och passerar stationen. Till Raus 
kyrka och Pålstorp föreslås även gång- 
och cykelväg finnas från stationen.
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Skiss på skulptural lekplats i parken

STATIONSPARK

AKTIVITETSTORGET

STATIONSTORGET

Ett öppet rum som sträcker sig från tunnelmynning till tunnelmynning

STATION

På grund av att tunneltaket till järnvägen inte går att bebygga skapas en 
öppen yta som sträcker sig från tunnelmynning i norr till tunnelmynning 
i söder. Denna yta delas i tre rum, en stationspark och två torg, som hålls 
samman av ett golv som sträcker sig genom hela rummet men avtar stegvis 
i parken. 

PARK, TORG OCH STATION

Park
Parken är en del av strategin i ökad tillgänglighet mellan de stora 
grönområdena. Jordbrukslandskapet sträcker sig fram till bebyggelsen och 
övergår där i Stationsparken från vilken det sedan är möjligt att ta sig vidare, 
via stationen, till Rååns dalgång. Parken är enkelt utformad med lekplats, 
boulebana och öppna gräsytor som ramas in av bebyggelse på två sidor. 

Exempel från Rotterdam.


