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INLEDNING

Inledning
Detta är en av åtta områdesanalyser 
som tas fram i projektet Ett grönare 
Helsingborg - handlingsplan för Hel-
singborgs grönstruktur. 

Syftet är att beskriva dagens situation, 
kvaliteter, behov och utvecklingsmöj-
ligheter för grönstrukturen i området. 
Analyserna ska ge ledning för komman-
de prioriteringar av gröna insatser i 
centralorten och vara ett kunskapsun-
derlag för planering och beslut kring 
utveckling av bebyggelse och grönst-
ruktur.

Utgångspunkten är de riktlinjer och 
visioner som tagits fram i Grönstruk-
turprogram för Helsingborg 2014.

Läsanvisningar   
Dokumentet inleds med en beskrivning 
av de kvaliteter och karaktärer som 
finns i området idag. 

I nästa del identifieras viktiga behov 
och utvecklingsmöjligheter för grön-
strukturen. 

I Bilaga: Åtgärdsförslag Nordväst 
föreslås åtgärder som skulle förbättra 
grönstrukturen i området. 

I samband med att olika insatser 
planeras och genomförs kommer dialog 
och vidare bearbetning av förslagen 
att ske.  



Området

Området präglas delvis av tät stads-
mässig bebyggelse och vackra kultur-
parker. Genom området går landborgen 
som ger möjlighet till vackra utblickar 
över sundet. Längs kusten finns både 
strand och strandpromenad. 
 
Området omfattar stadsdelarna Norr, 
Västra Berga, Tågaborg, Stattena och 
Ringstorp. Bebyggelsen består till 
största del av flerfamiljshus och villor. 
 
Här finns kulturparkerna Vikings-
bergsparken, Margaretaplatsen och 
Kopparmölleparken. Vid vattnet ligger 
Gröningen som utgör en målpunkt och 
mötesplats för hela staden.  

Förutom Gröningen och Vikingsbergs-
parken saknas det större parker med 
de parkkvaliteter som ska rymmas 
inom en områdespark. Det är även brist 
på park på Tågaborg. För barns utveck-
ling är det särskilt viktigt med neutrala 
platser att vara på utanför hemmet.  

I den norra delen av området ligger 
rekreationsområdet Pålsjö skog med 
stora möjligheter till promenad och 
naturupplevelser. 

Området är tättbebyggt och det finns 
ett högt förtätningstryck. Flertalet 
parker har minskat i yta då delar av 
parkerna bebyggts. 

Pågående planering
 I samband med att en förskola byggs 

i Ringstorpsparken ska åtgärder 
göras för att öka parkkvaliteterna. 
Bland annat ska det bli nya fotbolls-
mål, träd, gångstigar, bänkar och ny 
belysning.

  
 Upprustning av Pilvångsplatsen 

pågår inom lekplatsprojektet och 
Handlingsplan för grönstrukturen. 

 Två nya passager under järnvägen 
planeras i samband med dubbelspå-
ren på Västkustbanan. 

FAKTA
Områdesareal: 378 hektar

Antal invånare: 19 182 (år 2014) 

Karta med området markerat

RAMLÖSA 
STATION

KNUT-
PUNKTEN

I denna del av staden finns sandstrand och mötesplatsen Gröning-
en. Landborgspromenaden passerar genom området. I den norra 
delen av området finns rekreationsområdet Pålsjö skog. Bebyggel-
sen består till största del av flerfamiljshus och villor. 

MARIA
STATION
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Flygfoto 1939
På flygfotot kan man se att ungefär halva 
området byggts ut. Pålsjö skog syns tydligt 
i den norra delen av området. I den östra de-
len av området finns jordbruksmark.
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N

Historik
Stattena växte fram som ett litet sam-
hälle längs landsvägen mot Ängelholm 
vid slutet av 1800-talet. 1905 blev 
Stattena en del av Helsingborg. Stattena 
genomgick en omfattande sanering un-
der 1960- och 1970-talen. En stor andel 
av de gamla husen revs och ersattes 
med mestadels bostadshus i sex eller 
sju våningar. Ett litet centrum med 
varuhus och butiker byggdes. 

Tågaborg började växa fram under 
början av 1900-talet med både villor 
och flerbostadshus. På 1920-talet bygg-
des de så kallade engelska radhusen. 
Tågaborg expanderade österut och 
fick sin nuvarande utbredning under 
1920-talet till 1940-talet. Under 1960- 
och 1970-talen revs en del äldre hus och 
ersattes av flerbostadshus. 

Ringstorp består främst av bostäder 
från 1960-talet. Ett borgliknande vat-
tentorn byggdes i området 1906.  Slaget 
vid Helsingborg mellan svenskar och 
danskar ägde rum den 28 februari 1710 
där delar av Ringstorp ligger idag. 

Bostadsområdet Västra Berga började 
byggas i mitten av 1960-talet. Tidi-
gare hade området ingått i Skånska 
Kavalleriregementets övningsfält. 
Bebyggelsen på Västra Berga består av 
bostadsrätter i hus med två eller tre 
våningar. Området är typiskt för sin tid 
och husen har placerats kring en stor 
park i områdets mitt. 

1 km0 0,5
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1700-talskarta, avritad av Mårten Sjöbäck på 1900-talet.

Byggnad i Vikingsbergsparken från 1875-76. Foto: Studio-e.se



Barriärer
Den största barriären utgörs av 
järnvägen i den norra och västra delen 
av området. Hälsovägen i den södra 
delen av området utgör ytterligare en 
stor barriär med relativt få ställen där 
det är möjligt att passera. Ytterligare 
vägar som delvis utgör större barri-
ärer är Drottninggatan, Pålsjögatan, 
Kullavägen och Norra Stenbocksgatan. 
För barns möjlighet att röra sig inom 
området kan även mindre vägar utgöra 
barriärer. 
 

 

Topografi    
Genom området passerar landborgen 
vilket skapar större höjdskillnader. 
Från Landborgen finns flera värdefulla 
utblickar mot havet. Ravinen som 
utgörs av Hälsobacken där Hälsovägen 
går finns i den södra delen av området. 
Ytterligare två bäckraviner finns vid 
Pålsjö kvarn. 

Ringstorpskullen är en postglacial bild-
ning som utgör stadens högsta punkt. 

DAGENS SITUATION
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BULLER I GRÖNOMRÅDEN 2014
<40 dB(A)

40-45 dB(A)

45-50dB(A)

50-55 dB(A)

55-60 dB(A)

>60 dB(A)

Buller i grönområden
I detta område finns flera värdefulla 
tysta miljöer (under 45 dB(A)) i delar 
av Vikingsbergsparken, Västra Bergas 
grönområde, Rosenbergsparken och 
Pålsjö skog. Margaretaplatsen, parken 
vid Ringstorpskullen och Ringstorps-
parken har delvis bristande ljudmiljöer. 
Parken vid Kastellgatan och Gröningen 
är till största del bullerstörda.

 
Enligt riktlinjerna i grönstruktur-
programmet bör ljudnivån i parker 
understiga 50 dB(A) och i rekreations-
områden 45 dB(A).  

Nåbarhet till park och natur
Stora delar av området når ett stör-
re naturområde inom 1000 meters 
gångavstånd. Brister finns för boende i 
Västra Berga och de sydvästra delarna 
av Tågaborg. 
 
Endast delar av området når en områ-
despark inom 500 meters gångavstånd. 
Ringstorp, Stattena och nordöstra 
delarna av Tågaborg når ingen områdes-
park inom rekommenderat avstånd. 
 
Det är fler som når en närpark eller om-
rådespark inom 300 meter, men även här 
finns brister för boende på Tågaborg. 
 
Utbudet av gröningar är relativt litet. 
Stora delar av Tågaborg försörjs av en 
liten gröning. 

Det finns brist på park i området. På 
Tågaborg och delar av Stattena är 
utbudet av grönområden mindre än 10 
kvm per person. 

DAGENS SITUATION
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Vatten    
Vid Pålsjö kvarn finns två bäckraviner. 
Tidigare mynnade Pålsjöbäcken ut vid 
strandkanten men idag är den kulver-
terad. Hälsobäcken (Helsan), som rann 
där Hälsovägen ligger idag, kulvertera-
des år 1900. I parken vid Kadettgatan 
finns en mindre damm. Det finns även 
två gjutna dammar i Vikingsbergspar-
ken. Området har en lång kustremsa.

En utmaning är smutsigt dagvatten 
som leds till havet, där flera populära 
badplatser finns, utan att passera en 
damm eller annan renande/fördröjande 
anläggning. Det finns ett stort behov 
av att rena dagvattnet i hela Tågaborg. 
Starkt trafikerade vägar som exempel-
vis Tågagatan och parkeringsplatser 
bidrar särskilt till föroreningar. 

Längs kusten finns utmaningen med 
havsvattennivåhöjningen. I området 
finns det även risker för översvämning-
ar vid häftiga skyfall. 

Västra Bergas grönområde är ett 
viktigt avrinningsstråk och bör inte 
bebyggas. Exercisfälten är utpekade 
som översvämningsyta vid extrem 
nederbörd. Kopparmölleparken är en 
lågpunkt för möjligt omhändertagande 
av dagvatten. 

I de södra delarna av Pålsjö skog mellan 
Johan Banérs gata och Romares väg 
finns ett alkärr som tidigare varit 
betydligt blötare. Att återföra mer av 
dagvattnet hit kan vara bra för både 
naturmiljön och minska översvämning-
ar förutsatt att vattnet är renat innan. 
Mer naturlikt utformade vatteninslag 
kan stärka den biologiska mångfalden i 
området. Om Hälsovägen byggs om och 
smalnas av bör man försöka lyfta fram 
Hälsobäcken igen.

Skånska rekognosceringskartan 1815.

DAGENS SITUATION

Damm, Vikingsbergsparken. Foto: F. Rading Heyman
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Naturvärden 
I den norra delen av området finns 
Pålsjö skog som har stora naturvärden. 
Den geologiska formationen landbor-
gen har också mycket höga naturvär-
den och en stor artrikedom. Högre na-
turvärden finns i Vikingsbergsparken, 
Ringstorpsparken och parken utmed 
Kastellgatan. Naturlika planteringar 
och äldre träd som skapar habitat och 
skydd för djur samt livsmiljö för mos-
sor, kärlväxter och lavar är värdefulla. 
Parkernas kantzoner är viktiga för 
djurlivet. Bra vattenbiotoper saknas i 
de flesta av parkerna. 
  
Värdekärnor
Nedan beskrivs specifika biologiska 
värdekärnor, se även karta s. 15:

A. Landborgen
På landborgen finns ett stort antal säll-
synta växter som solvända, fältvädd, 
stor blåklocka, hålnunneört, flockarun 
och vildlin. Landborgen är av riksin-
tresse för naturvården och viktig att 
skydda. Den utgör en viktig spridnings-
korridor i området. Samtidigt korsas 
landborgen av flera vägar som för-
sämrar spridningsmöjligheterna. Det 
finns problem med sykomorlönn som 
växer på landborgslänten och skymmer 
sikten. Röjning av sykomorlönn för att 
gynna bok, ask, ek och fågelbär görs 
varje år. 

B. Pålsjö skog
Pålsjö skog är ett kulturhistoriskt och 
socialt mycket värdefullt område som 
delvis ingår i riksintresse för naturvår-
den. Det finns en vacker landskapsbild 
i området. Den gamla bok-ekskogen i 
Pålsjö med bäckraviner har ett mycket 
stort värde för naturvården. Kommun-
fullmäktige beslutade 2016 att inrätta 
Pålsjöområdet som naturreservat. 
Området bör bevaras sammanhäng-
ande utan exploatering. Pålsjöskogen 
är en av Helsingborgs mest artrika 

ädellövskogslokaler. Hela gamla Pålsjö 
skog är klassat som nyckelbiotop av 
Skogsstyrelsen. Här har hittats ett 
40-tal rödlistade arter där många är 
beroende av gamla, grova träd och död 
ved i olika former. Fåglar, fladdermöss, 
lavar, insekter och svampar är några av 
de organismgrupper som har en tydlig 
koppling till den gamla ädellövskogen. 

Pålsjö skog har många värdefulla 
växter. Här växer bland annat smånun-
neört, svalört, vit- och gulsippa, 
skärmstarr, gullpudra, fnösketicka, 
porslinsskivling, och ostronskivling. 
Det finns även djur som räv, skogsmård, 
rådjur, småvessla, skogsmus, hermelin, 
kattuggla, nötväcka, spillkråka, större 
hackspett och gröngöling. Det finns 
även flera sällsynta vedlevande insek-
ter i området. 

C. Bäckravinerna vid Pålsjö kvarn
Pålsjöravinerna är en tvådelad bäck-
ravin. Skogen domineras av bok och ek 
men här växer också rönn, björk, al, ask 
och avenbok. Här finns högstubbar och 
liggande trädstammar som bidrar till 
ett rikt djurliv. Det finns ett alkärr i det 
sydöstra hörnet.

D. Vikingsbergsparken   
En av stadens äldre parker som avgrän-
sas av landborgen och Hälsoravinen i 
väster och söder. Här finns uppvuxna 
ädellövträd av framförallt bok med 
inslag av naverlönn, ek, sykomorlönn. 
I sluttningarna finns inslag av blom-
mande och bärande buskar av hassel, 
hagtorn, slån, rosor som är värdefulla 
för insekter och fåglar. Det finns höga 
värden knutna till lövträd och den 
långa kontinuiteten som parkområde 
utmed ravin och landborg. Området är 
intressant för fladdermöss, kryptogam-
flora och vedlevande insekter.

Pålsjö skog. Foto: studio-e.se

Ravin vid Pålsjö kvarn. Foto: F. Rading Heyman

Landborgspromenaden. Foto: F. Rading Heyman
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Gröna stråk
Kartan på s. 17 visar en huvudstruk-
tur av gröna stråk i området. Delar av 
området har byggts ut i perioder då 
gröna stråk inte varit en tydlig del av 
stadsbyggandet. Det finns därför få 
gröna sammanhängande stråk förutom 
genom parkerna. Landborgsprome-
naden utgör dock ett grönt stråk med 
stora kvaliteter i området. Strandpro-
menaden som anlades 2007 är ytterli-
gare ett viktigt stråk i området.  

Landborgen är en geologisk 
formation med dramatiska branter. 
Vandringleden landborspromenaden 
går uppe på landborgskanten. Längs 
promenaden passerar man flera 
kulturhistoriskt intressanta parker 
och får vackra utblickar mot sundet. År 
1959 tog stadsträdgårdsmästare Arvid 
Bengtsson fram det första förslaget 
för den norra sträckan. Promenaden 
mellan Sofiero och stadsparken 
anlades 1959-1976. Promenadens 
södra sträckning mot Raus kyrka 
och Rååns dalgång stod klar 2006. 
Tillgängligheten och utblickar 
är viktiga kvaliteter. Skötseln av 
promenaden är viktig för bevarandet 
av dessa. Vid Hälsovägen saknas det en 
bra passage längs promenaden. 

Strandpromenaden är utformad av 
landskapsarkitekt Kathrine Brandt 
på Thing & Wainö. Längs kusten finns 
trädäck, strand och ett gångstråk med 
röd asfalt. Invid strandpromenaden lig-
ger Gröningen. Området har utvecklats 
till en mötesplats för staden och här 
finns många aktiviteter som utegym, 
basket- och bouleplan, äventyrsgolf och 
lekplats. Som en fortsättning på strand-
promenaden söderut kan man följa 
kajerna genom H99 eller Kungsparken. 

Grönstråket längs Pålsjös bäckravin 
har fina kvaliteter. 

0 0,5 1 km

Gröna stråk
XXXXXXXXXXX
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Kartan visar en vision för hur ett urval av 
stadens gröna stråk kan bindas samman 
för att möjliggöra längre gröna promenad-
stråk, som till stor del går genom parker 
och naturområden.

Grönyta

Området

Behov av passage

Grönstråk, befintligt

Föreslaget grönstråk

Landsborgspromenaden

GRÖNA PROMENADSTRÅK

1

1. Kuststråket
2. Landborgspromenaden
3. Pålsjöstråket
4. Maria-Fredriksdal
5. Ödåkra-Fria bad
6. Vasatorpsstråket
7. Stadsparken-Västergård
8. Jordbodalsstråket

DAGENS SITUATION



ANALYS

Ramlösavägen
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Strandpromenaden. Foto: Anton Persson

Gröningen. Foto: Lotta Ahlberg

Vikingsbergsparken. Foto: F. Rading Heyman

Större parker
Det finns fem större områdespar-
ker i området: Vikingsbergsparken, 
Gröningen, ”Park på kanten till Pålsjö”, 
Västra Bergas grönområde och ”Park 
vid Kastellgatan”. Det är dock inte alla 
som har de kvaliteter som efterfrågas 
för en områdespark. 

Vikingsbergsparken donerades till 
staden 1912. Byggnaden är från 1875-
1876. Parken utformades under åren 
1928-1931 av stadsträdgårdsmästare 
O H Landsberg. Parken restaurerades 
1970 efter gamla ritningar. Parken 
upprustades under 2009 med bland 
annat förbättrad belysning, nya plan-
teringar och lekplats. I parken finns 
blomstergårdar med rosor och clematis 
samt dammar med fontäner. I parken 
växer junimagnolior, sibiriskt korkträd, 
valnöt och ginko. Utsikten mot ”Helsan” 
och Öresund är en viktig kvalitet. 

Gröningen anlades efter bomässan 
H99 på den plats som användes för 
parkering under mässan. Stora delar av 
parken utgörs av en öppen gräsmatta 
med en gång- och cykelväg samt en 
grusgång. Längs kusten finns ett större 
trädäck med badplatser. Här finns 
många sommaraktiviteter som även-
tyrsgolf, utegym, basket- och bouleplan 
och en stor lekplats. Gröningen är en av 
de populäraste sommarmötesplatserna 
i staden och den används mycket för 
grillning, solbad och bad. 

Västra Bergas grönområde är utformad 
med kilformade gräsmattor, ringar 
av träd och kullar som skapats av 
schaktmassor. Här finns två lekplatser. 
Eftersom parken ligger inne i bostads-
området Västra Berga utgör den en stor 
resurs för boende, men kan upplevas 
som privat av personer som inte bor i 
området. 

”Parken vid Kastellgatan” ligger på 
kanten till Västra Berga. Mot industri-
området finns en naturlik plantering 
med ek och måbär. I övrigt är parken 

utformad med gräsmatta, både klippt 
och högvuxen, samt med grupper av 
naturlika planteringar. Här finns en 
områdeslekplats, damm, några kullar 
för pulkaåkning och fotbollsmål. Det 
saknas tydliga entréer och gångstråk i 
parken. 

Parken på kanten till Pålsjö skog är den 
enda större parken för boende norr 
om järnvägen. Här finns en stor öppen 
parkgräsplan med fotbollsmål omgiven 
av skogsdungar och högvuxet gräs. Det 
finns en klippt stig genom området.

Närparker
Margaretaplatsen uppfördes 1924 som 
en minneslund över kronprinsessan 
Margareta. Den ritades av arkitekt 
Peder Clason. Parken har ett centralt 
gångstråk med öppna gräsmattor på 
sidorna som leder fram till minnes-
platsen som är inhuggen i landborgen. 
Vid källan finns en medaljong med 
kronprinsessan som är gjord av Carl 
Milles. Här finns perennplanteringar, 
en blomstergård med sommarblommor 
och en lekplats i sydöstra hörnet. Här 
växer syrener, hybridgullregn, hagtorn 
och rosor. 

Kopparmölleparken anlades 1913 
efter att den byggnad som använts för 
”Helsans gjuteri” tagits bort. Spårvägen 
gick genom parken mellan 1921 och 1954 
och dess sträckning finns idag som 
en plattbelagd gång. 1961 anlades en 
sandlekplats med gungor omgärdad av 
betongmurar och en bollplan omgärdad 
av högt staket. Den lekplatsen har lagts 
ner och idag ligger både lekplats och 
bollplan bakom det höga staketet. I par-
ken växer blodbok, hängask, rhododen-
dron, azaleor, metasequoia, ginko och 
valnötsträd. Här finns även pulkabacke. 
Parken är mycket bullerstörd. 

Ringstorpsparken anlades under 
1960-talet. Parken är utformad med 
vallar och kullar och omges av lindallé-
er. Här finns två parkgräsplaner med 
fotbollsmål, boulebana och lekplats. 

DAGENS SITUATION

RIKTLINJER FÖR PARK OCH NATUR

Närpark > 1ha inom 300 m gångavstånd: 
grön oas, lek, mötesplats,  lugn och ro. 

Områdespark > 5ha inom 500 m gång-
avstånd: promenad, blomprakt, sponta-
nidrott, naturlek, vatten, vinteraktivitet.

Större naturområde inom 1000 m gångav-
stånd eller enkelt nåbart med kollektivtra-
fik: skogskänsla, naturupplevelse, motion.

Ur Grönstrukturprogram för Helsingborg 
2014
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En del av parken kommer att tas i an-
språk för en ny förskola. 

Parken vid Ringstorpskullen anla-
des 1961. Parken är utformad med en 
gräsmatta omgiven av skogsplantering 
med ek och hagtorn. I nordöstra delen 
av parken ligger före detta vattentornet 
Borgen som byggdes år 1906 som en 
1600-talsborg. Vid vattentornet finns en 
minnessten om slaget vid Helsingborg 
mellan danskar och svenskar år 1710. 
På östra sidan ligger en minigolfbana. 
Parken är sluten mot omgivningen 
utan entréer, tydliga gångstråk och den 
saknar officiellt namn. 

Rosenbergsparken anlades som 
Helsingborgs första lekpark 1957-59 
på ett gammalt grustag. I samband 
med saneringen av Stattena tillkom 
två parkrum 1970-1975. Parkrummen 
omges av naturlika planteringar. 
Parken upprustades år 2014 med ny 
belysning och förbättrad tillgänglighet. 
Här finns en lekplats, rutschkana 
och pulkabackar. Eftersom parken 
ligger inne i bostadsområdet kan den 
upplevas som privat. 

Gröningar
Pilvångsplatsen anlades i början av 
1900-talet. Parken är utformad av 
stadsträdgårdsmästare O H Landsberg 
med en öppen gräsmatta i mitten 
som är inramad av hästkastanjer och 
planteringar med buskrosor.  Parken 
är anlagd på ett före detta gruvschakt. 
Här finns en liten lekplats och 
fotbollsmål för bollspel. 

Hagaplan anlades 1950. Platsen var från 
början ett mellanrum mellan två gator. 
Här finns en lekplats och en ormformad 
avenbokshäck som planterades 1970. 

Tågaparken anlades 1948. I samband 
med en ny skolbyggnad byggdes parken 
om 2013-2014. Det är en park för lek och 
aktivitet och här samlas mycket barn. 
I parken finns pergolor, sittplatser, 

perennplantering och en lekplats 
med skate, basketkorg, klätternät och 
gungor. Mot skolan ligger parkens 
aktiva sida och längre från skolan är 
parken lugnare. Eftersom parken är 
inriktad mot aktivitet kan det vara 
svårt att uppleva ro här. 

”Gröning 1” ligger på kanten till Pålsjö 
skog. Den är utformad med gräsmatta 
som kantas av träd och naturlika 
planteringar. ”Gröning 2 och 3” ligger 
längs Ringstorpsvägen. Här diskuteras 
förtätning. ”Gröning 3” är utformad 
med en gräsmatta kantad av silverpil. 
”Gröning 2” har en högvuxen gräsmatta 
med dungar av träd. ”Gröning 4” 
vid Carl Öhrns gata anlades 1957-58. 
Parken är utformad med gräsmatta och 
grupper av lönn. Här finns en lekplats 
omgiven av upphöjda planteringar och 
ett gångstråk till Ringstorpsvägen. 
Vid järnvägen ligger två gröningar. 
På den västra gröningen finns en 
parkgräsplan med fotbollsmål, lekplats 
och en skogsdunge. På den östra 
gröningen finns ett gångstråk och en 
mindre gräsyta omgiven av naturlika 
planteringar.

Naturområden
Pålsjö skog är ett populärt 
strövområde. 1908 köpte Helsingborgs 
stad in marken och upplät den för 
allmänheten. Sigurd Lewerentz ritade 
skogspaviljongen som byggdes 1914. 
Pålsjö kvarn uppfördes 1824. Ett 
stort utbud av stigar skapar goda 
promenadmöjligheter. Här finns 
även elljusspår. Här växer främst 
ädellövskog med bok och ek. Gallring 
och nyplantering har pågått under lång 
tid och här finns många gamla träd. 

Kusten med sandstränderna, Fria bad 
och Pålsjöbaden, utgör ett mindre 
naturområde. Ytterligare ett mindre 
naturområde som till största del består 
av en damm finns vid järnvägen.

KVALITETER 
 Landborgspromenaden är en 

vandringsled som går genom 
området har stora kvaliteter som 
utblickar över Öresund. 

 Gröningen är en mötesplats för hela 
staden med grillplatser, områdeslek-
plats, idrottsplats, bad och strand. 

 Badmöjligheter vid Gröningen och 
Fria bad. 

 Tre områdeslekplatser som finns 
i Vikingsbergsparken, “Parken vid 
Kastellgatan” och på Gröningen.  

 Fem områdesparker.
 Rekreationsområdet Pålsjö 

skog är en målpunkt för hela 
staden med motionsslingor och 
naturupplevelser. 

 Pålsjöbaden erbjuder promenad 
längs havet. 

 Två kallbadhus: Pålsjöbaden och 
Kallis. 

 Pålsjö skog erbjuder goda mö-
jligheter för rekreation och naturup-
plevelser.  

 Stort utbud på aktiviteter som bad-
platser, utegym, elljusspår, lekplatser 
och bollplaner.

 Lekplatser är relativt väl fördelade 
och nås till stor del inom 300 meter.

BRISTER
 Barriärer: Landborgen, Hälsovägen, 

Järnvägen (delvis, plankorsning). 
 Svårtillgängliga grönstråk/parker 

pga. höjdskillnader. 
 Brist på park på Tågaborg. Delar 

har mindre än 10 kvm grönyta per 
invånare. Tätbebyggt område med 
mindre kvartersgröningar. 

 Gröningen, Margaretaplatsen, Kop-
parmölleparken är bullerstörda med 
ljudnivåer över 50 dB(A). 

 Ett stort besökstryck och problem 
med nedskräpning på Gröningen.

 Brist på parkgräsplaner i norra 
Tågaborg. (En parkgräsplan är en 
öppen bruksgräsyta för spontanak-
tivitet som är större än 0,2ha.)

 Det finns brist på lek inom 300 
meters gångavstånd i delar av 
Tågaborg, Ringstorp och Norr. 

 Brist på sammanhängande gröna 
stråk. 
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AKTIVITETER
Det finns ett relativt stort utbud på aktivi-
teter i området. Exercisfälten som hörde till 
regementet bör behandlas som gröna öppna 
ytor ur kulturhistoriskt perspektiv.

DAGENS SITUATION
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Behov och 
utvecklingsmöjligheter

Öka parkkvaliteter
Eftersom området, främst Tågaborg, 
är mycket tättbebyggt och barntätt är 
det viktigt att värna och utveckla de 
gröna ytor som finns för att skapa goda 
möjligheter för rekreation. Det är även 
viktigt att stärka lekmöjligheterna i 
området. 

Det finns behov av att utveckla flera 
parker. Kopparmölleparken bör rustas 
upp. Parken vid Ringstorpskullen 
och parken längs Kastellgatan bör 
utvecklas med fler parkkvaliteter och 
tydligare koppling till intilliggande 
bebyggelse. Parken på kanten till Pålsjö 
bör utvecklas. 

Grönstråk
Eftersom delar av området är utbyggt 
i en tid då gröna stråk inte prioriterats 
i stadsbyggandet finns det brist på 
sammanhängande gröna stråk. Men 
det finns utvecklingsmöjligheter i den 
norra och östra delen av området.  
I samband med ny passage under 
järnvägen kan ett attraktivt grönstråk 
anläggas mellan Maria och centrala 
staden. Stråket bör utvecklas med ett 
pärlband av platser och planteringar. 

Det saknas även en bra passage 
längs Landborgspromenaden över 
Hälsovägen. 

I Pålsjö skog saknas även passager i 
form av trappvägar upp på Landborgen.

Stadsgrönska
Eftersom området är tättbebyggt finns 
det delvis brist på lummighet. Man 
bör försöka plantera in mer grönska i 
stadsmiljön genom att utnyttja mindre 
platsbildningar som kan rymma träd 
och planteringar, skapa grönare väg-
kanter och gröna väggar med klätter-
växter.

Öka hanteringen av dagvatten
Det finns behov av att utveckla par-
kerna för att bättre hantera dagvatten. 
Områden som kan utvecklas för 
dagvattenhantering är Västra Bergas 
grönområde, parken längs Kadettgatan 
och gröningarna vid järnvägen. Nya 
dagvattenanläggningar bör ges en om-
sorgsfull utformning som tillför kvali-
teter till parkerna och grönstråken. 

Öka biologiska värden
Det finns möjlighet att öka de biologis-
ka värdena i området. Åtgärder som 
föreslås är att arbeta med planteringar 
i parkernas kantzoner och att utveckla 
bra vattenbiotoper med flacka strän-
der och ståndortsanpassade växter. 
Dessutom bör man försiktigt gallra na-
turlika planteringar för att låta större 
träd utvecklas och lägga upp död ved 
i faunadepåer. På landborgen bör man 
arbeta med varierande skötselåtgärder 
så som att gallra för att skapa gläntor, 
att lämna kvar död ved i form av grova 
grenar för att skapa faunadepåer och 
att skapa plats för kronutveckling hos 
bok och ek. 

Området har stora kvaliteter idag med landborgen, Pålsjö skog och 
flera fina parker. Det finns dock brist på större parker som rymmer 
de kvaliteter som ska finnas i en områdespark. Det är brist på park-
gräsplaner för spontanaktivitet på Tågaborg. 

BIOLOGISK MÅNGFALD
Generella åtgärder som kan göras 
för att förbättra förutsättningar för 
biologisk mångfald:

	Bevara gamla lövträd så länge 
som möjligt. I stället för att fälla 
och stubbfräsa kan man skapa 
högstubbar med snygg beskärning.

 
	Sätt upp holkar av olika slag, 

för fladdermöss, fågelholkar i 
olika storlekar, humleholk och 
insektsholk.

	Plantera nektarrika och pollenrika 
växter och buskar som håller över 
hela säsongen.

	Skapa vatten i någon form där det 
saknas.

	Se till att det finns någon plats 
med tätare buskage för småfåglar.

	Etablera en blommande ängsyta 
med inhemska, slåttergynnade 
arter.
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