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Jordbodalen. Foto: Beatrice Stiernstedt
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INLEDNING

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

Syftet är att beskriva dagens situation,
kvaliteter, behov och utvecklingsmöjligheter för grönstrukturen i området.
Analyserna ska ge ledning för kommande prioriteringar av gröna insatser i
centralorten och vara ett kunskapsunderlag för planering och beslut kring
utveckling av bebyggelse och grönstruktur.
Utgångspunkten är de riktlinjer och
visioner som tagits fram i Grönstrukturprogram 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 grönstrukturen.

I Bilaga: Åtgärdsförslag Sydöst 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.
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DAGENS SITUATION

Området
I denna del av staden finns de värdefulla ravinerna Jordbodalen
och Ramlösaravinen. Landborgen går längs den västra kanten och
är framträdande. Bebyggelsen består till stor del av villor och radhus. Området omges av stora barriärer i alla väderstreck.
Området omfattar stadsdelarna Elineberg, Ramlösa, Närlunda, Eskilsminne
och Gustavslund. Bebyggelsen består
till stor del av villor och radhus med
trädgårdar. I nordväst finns flerbostadshus på Närlunda och Elineberg,
två områden där förtätning planeras.

Det finns stora höjdskillnader på
grund av de karakteristiska ravinerna
i Jordbodalen och Ramlösa brunnspark samt Landborgen, som ger vyer
mot havet från Elineberg. Det är också
dessa områden tillsammans med Gustavslundsskogen och Landborgen som
har de högsta biologiska värdena. Här
finns uppvuxen ädellövskog med inslag
av grova träd och död ved. Ravinernas
utläckande grundvatten och bäckar
skapar förutsättningar för intressant
flora och fauna. Värdefulla kulturhistoriska parker är Jordbodalen, Folkets
park och Ramlösa brunnspark.

KNUTPUNKTEN

RAMLÖSA
STATION

Karta med området markerat

FAKTA
Områdesareal: 555 hektar
Antal invånare: 13 461 (år 2014)

De större parkerna är väl fördelade,
men stora delar av området har längre
än 300 meters gångavstånd till närmsta
park. I villa- och radhusområdena är de
mindre gröningarna och närparkerna
viktiga eftersom många har långt till
större parker. På Närlunda saknas
större park och Elinebergs grönområde
är mycket bullrigt.

Pågående planering
 H+ är ett av stadens utvecklingsområden i hamnen. Ett blågrönt stråk
som ska koppla samman Jordbodalen och Gåsebäcken med H+ och
havet är planerat.

 I det stationsnära läget kring Ramlösa station föreslås förtätning enligt
översiktsplanen.
 Gustavslund i nordöst är ett av stadens utbyggnadsområden.

 Inom Handlingsplan för grönstruktur har insatser gjorts i Jordbodalen.
Vandringsstigar planeras i Östra
Ramlösa under 2016.
 Ett nytt planprogram med fler
bostäder för Närlunda blev antaget
under 2016.
 Arbete pågår med en ny detaljplan
för förtätning och bostäder i Elinebergs centrum.

 Ny idrottshall planeras vid Harlyckans idrottsplats.

Närmaste rekreationsområden är Ättekulla-Råådalen i söder och Bruces skog
nordöst om området. Det finns starka
barriärer runt området och Ramlösa by
avgränsas av järnvägen i norr.
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Flygfoto 1939

Verksamheten kring Ramlösa brunnpark har
växt fram och Eskilsminne har byggts ut.
Stora delar av marken brukas för jordbruk.
Ravinerna är framträdande. Här ser man
kontinuiteten av uppvuxna trädmiljöer tillsammans med Gustavslundsskogen.
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Historik
Ramlösa by växte fram i samband med
att surbrunnen i Ramlösa brunnspark
upptäcktes i slutet av 1600-talet. Tidigare hade det inte funnits mer än enstaka
gårdar och marken runt ravinen användes för bete och jordbruk. Ramlösa har
vidare byggts ut under 1960-, 1970- och
1980-talen.

Ramlösa brunn. Akvatintetsning av C.F. Akrell 1823 efter en teckning av W.M. Carpelan 1816.
Källa: Wikimedia Commons.

Området mellan Ramlösa by och
Helsingborg utgjordes länge av utmarksområde, men när Helsingborgs
stadsbebyggelse närmat sig påbörjades bebyggelsen av Eskilsminne på
1920-talet. Eskilsminne bebyggdes med
enfamiljshus som bostäder för hantverkare och yrkesarbetande.
Elineberg fick sin utformning i
samband med H55utställningen med
en plan som byggde på utsikten mot
sundet. Stora öppna gräsytor sparades
medvetet mellan bebyggelsen.
Närlunda bebyggdes med flerfamiljshus mellan 1969 och 1971 och här låg
tidigare ett landeri.

Gustavslund har fått sitt namn av gården Gustavslund. Området har byggts
ut i flera etapper under 1960-, 1970- och
1980- talen och består främst av villor,
radhus och kedjehus.
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1700-talskarta, avritad av Mårten Sjöbäck på 1900-talet.
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Barriärer
De största barriärerna utgörs av Malmöleden, järnvägen, Fältarpsvägen och
Österleden. För barns möjlighet att nå
lekplatser är även mindre vägar som
Clausgatan, Ramlösavägen och Södra
Hunnetorpsvägen barriärer. Under
de större barriärerna finns gång- och
cykeltunnlar varav flera upplevs som
otrygga. Det finns några inhägnade
områden som koloniområdena runt
Jordbodalen, delar av Folkparken samt
idrottsplatsen Harlyckan. Längs Österleden finns det inga välfungerande
passager över till Östra Ramlösa.
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I området finns stora höjdskillnader
som skapas av landborgen, ravinerna
och dalgångarna. Till viss del kan ravinerna minska möjligheterna att enkelt
ta sig mellan bostadsområdena.

Landborgen är mest tydlig i Närlunda
och Elineberg. Området sluttar ner
mot vattnet och utblickar mot sundet
finns idag i Eskilsminne och Elineberg.
Utblickarna mot sundet har delvis försvunnit på grund av bebyggelse längs
kusten. Längs Malmöleden och järnvägen finns delvis stora höjdskillnader.
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Buller i grönområden
Värdefulla tysta miljöer (under 45
dB(A)) finns i ravinerna. Samtidigt
är viktiga ytor för lek och aktivitet
bullerstörda i Ramlösa brunnspark och
delvis i Jordbodalen. Flera av grönområdena är mycket bullerstörda med
ljudnivåer över 50 dB(A) och Elinebergs
grönområde har fått högsta prioritet
för åtgärder mot buller enligt stadens
åtgärdsprogram. Delar med bra ljudkvalitet finns i Tegelbruksgraven och
Gustavslunds grönområde.
Enligt riktlinjerna i grönstrukturprogrammet bör ljudnivån i parker
understiga 50 dB(A) och i rekreationsområden 45 dB(A).
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BULLER I GRÖNOMRÅDEN 2014

Nåbarhet till park och natur
I stort sett alla når naturområde inom
1000 meters gångavstånd.

<40 dB(A)

50-55 dB(A)

40-45 dB(A)

55-60 dB(A)

45-50dB(A)

>60 dB(A)

De tre områdesparkerna ligger väl
spridda, men Närlunda saknar tillgång
till större park. Delar av villabebyggelsen har också längre avstånd än 500
meters gångavstånd till områdespark.

De fyra närparkerna kompletterar
delvis utbudet på områdesparker, men
stora delar av området har mer än 300
meters gångavstånd till någon park
över 1 ha (närpark eller områdespark).
Med längre avstånd minskar användningsmöjligheterna i vardagen påtagligt. De små gröningarna i villa- och
småhusområdena har stor betydelse.
För många boende är det den enda park
man når inom 300 meter från bostaden.

NÅBARHET TILL PARK OCH NATUR

Närlunda och Ramlösa by saknar parkgräsplaner för spontanaktivitet det vill
säga gräsytor som är större än 2000m2
och som kan användas för bland annat
brännboll och fotboll.

Närpark inom 300 m

Närpark/områdespark

Områdespark inom 500 m

Större naturområde

Större naturområde inom 1000 m
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Vatten
Lussebäcken och Gåsebäcken har höga
biologiska värden, men också bekymmer med varierande flöden, erosion
och föroreningar. Det är viktigt att
vattenförbättrande åtgärder tar ett
helhetsgrepp utifrån dessa aspekter.
Vattendragen är starkt påverkade av
dagvattnets flödesvariationer samt
föroreningar från nedsmutsade hårdgjorda ytor. Fördröjning och rening av
tillkommande dagvatten är angeläget.
Trots att vattendraget är starkt påverkat vandrar det öring i Lussebäcken. På
grund av föroreningar har Gåsebäcken
ett litet antal vattenlevande arter och
begränsat biologiskt värde, ur akvatisk
synpunkt.

Skånska rekognosceringskartan 1815.

I gamla ångtegelgropen finns utläckande, kalkhaltigt grundvatten som översilar vegetationen och ”fossiliserar” den,
så kallad kalktuffbildning. Det utläckande grundvattnet i Ramlösaravinen
var anledningen till att man började
dricka brunn här på 1700-talet. Det är
ett järn- och manganhaltigt grundvatten som ger utfällningar av rost när det
oxiderar i luften. Liknande grundvatten
finns även i Jordbodalen.

Grundvattnet i Gustavslundsskogen
höjdes under kort tid i samband med en
ombyggnad av Fältarpsvägen. Följden
blev att ett stort antal uppvuxna bokar
dog. En samverkande orsak kan ha varit
almsjukan som drabbade almar och
som därmed bidrog till grundvattenhöjningen. Detta visar vikten av att behålla
hydrologiskt stabila förhållanden. Vid
Gustavslunds gård finns en damm med
bladvass som är värdefull för fågellivet.
I Tegelbruksgraven finns det behov av
att öka kapaciteten på befintlig dagvattendamm. Det finns även möjlighet
att anlägga en ny dagvattendamm på
gröningen vid Elineberg.

Jorbodalen. Foto: Studio-e.se
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Naturvärden

Jordbodalen. Foto: Beatrice Stiernstedt

Ravinerna, dalgångarna och Landborgen utgör mycket värdefulla områden
med både geologisk och biologisk
betydelse. Båda ravinerna föreslås bli
naturreservat i Grönstrukturprogrammet. Inom området finns flera uppvuxna lövskogar och skogsdungar med en
variation av inhemska träd som bok,
avenbok, ek, björk och hassel. Skogsdungarna har ett rikt fågelliv med
många häckande arter av småfåglar
och hackspettar.

Det finns många naturlika planteringar
längs vägar, grönstråk och bostadsområden. De är viktiga spridningskorridorer för växt och djurlivet. Planteringarna bör innehålla bärande och
blommande buskar och vissa träd bör
gynnas och få bli stora.
Ramlösaravinen. Foto: Fanny Rading Heyman

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. Eftersträva
variationer i ålder och arter.

 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.

Stora delar av området utgörs av villaträdgårdar, grön kvartersmark och
kolonilotter. Beroende på utformning
fungerar de som spridningskorridorer
mellan grönområdena. Korgblommiga
växter, kryddväxter, ärtväxter, vatten
samt blommande och fruktbärande
träd och buskar gynnar insekter, fåglar
och mindre däggdjur som igelkottar
och olika arter av fladdermöss.
Att plantera alléer och byta ut klippta
gräsmattor mot exempelvis äng eller
högväxt gräs kan gynna biologiska
värden.

Värdekärnor

Nedan beskrivs specifika biologiska
värdekärnor, se även karta s. 15:

A. Jordbodalen
Ravinen har bildats av smältvatten från
den senaste inlandsisen. I ravinen finns
synlig berggrund och på vissa platser
sipprar järnhaltigt grundvatten fram. I
Jordbodalens ravin växer blandlövskog
med bok, ek, avenbok, ask, al, björk och
hassel. I örtskiktet finner man bland
annat ramslök (Allium ursinum) och
backsmultron (Fragaria virdis). Jord-

bodalen påminner om Ramlösaravinen
och det finns troligtvis liknade artsammansättning av lavar och insekter,
se Ramlösaravinen. Djurlivet är rikt
och här finns bland annat gärdsmyg,
häger, strömstare och sex olika arter av
fladdermöss, vilket anses vara en artrik
lokal i ett nationellt perspektiv.
B. Ramlösaravinen
Ravinen är en djupt skuren bäckravin
med gammal bokskog med inslag av
ek, al, lind och avenbok. I ravinen finns
gulsippa, skogsbingel och en mycket
sällsynt mossa, Eurhynchium speciosum.
Här har även hittats drygt 60 vedlevande insekter varav ett tiotal är rödlistade. En av dessa är getinglik svampmygga, Keroplatus tipuloides. Det är en
sällsynt och lokal art, känd från cirka 15
lokaler i landet. Den lever på fnösktickangripna bokar och björkar där larven
livnär sig på svampsporer. Trots att
området ligger centralt och är påverkat
av luftföroreningar har här hittats en
del lavar däribland orangepudrad klotterlav och stiftklotterlav, båda rödlistade och typiska för gamla bokskogar. I
Ramlösaparken öppnar skogen upp sig
och här finns ett flertal mycket grova
och vidkroniga ädellövträd. I de anlagda parkdammarna leker både större
och mindre vattensalamander.
C. Landborgen
Längs Landborgen växer lövträd som
exempelvis ek. Det är en västsluttning
vilket skapar gynnsamma förhållanden
för många arter. Landborgen utgör en
spridningskorridor som länkar samman ravinerna.
D. Gustavslundskogen
Skogen är en lövskog med mestadels
bok. Tyvärr har många av bokarna har
dött på grund av högt stående grundvatten, men ett artrikt buskskikt har
istället etablerats tillsammans med
trädslag som al, ask och björk.
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Gröna stråk

3

De gröna stråken inom området
kopplar samman större parker, naturområden och knyter ihop dem med
bostadsområden, skolor och förskolor.
Kartan på s. 17 visar en huvudstruktur
av gröna stråk i området.
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Kartan visar en vision för hur ett urval av
stadens gröna stråk kan bindas samman
för att möjliggöra längre gröna promenadstråk, som till stor del går genom parker
och naturområden.

Grönstråken längs Gåsebäcken och Lussebäcken, som löper genom området,
är viktiga länkar i stadens system av
gröna stråk (se karta till vänster). Järnvägen och Malmöleden utgör idag barriärer för den västliga fortsättningen
på dessa grönstråk. Också Österleden
är en stark barriär i öster med bara ett
fåtal passager. Från Gåsebäcksstråket
genom Jordbodalen finns ett anslutande grönstråk norrut mot Filborna
skogspark. Från Ramlösaravinen är
det möjligt att följa Lussebäcken vidare
österut mot Östra Ramlösa och Bruces
skog. Men det finns några felande
länkar i Östra Ramlösa och passagen
under Österleden är svårframkomlig.
Dessa stråk utvecklas inom Handlingsplan för grönstruktur.
Vandringsleden Landborgspromenaden, som ingår i Skåneleden, passerar
genom området via Tegelbruksgraven,
Jordbodalen samt Ramlösaravinen
och går vidare mot Ättekulla skog och
Råådalen. Promenaden går delvis längs
befintliga cykelvägar. Leden är inte helt
lättorienterad eller tydlig.
I Gustavslund och Ramlösa finns
flera trafikseparerade grönstråk för
gång- och cykel som binder samman
de mindre gröningarna. Längs stråken
finns det uppvuxna solitärträd, alléer
och brynplanteringar.

Grönstråk, befintligt
Föreslaget grönstråk

Gröna stråk

Landborgspromenaden

XXXXXXXXXXX

OMRÅDESAN ALYS: SYDÖST ‧ HELSINGBORGS STAD

16

DAGENS SITUATION

ANALY

Mot
Bruces
skog
Mot
Filborna
skog

en

Fältarpsväg
Tegelbruksgraven
rd

Gustavslunds
grönområde

en

Mot
H+

Österled

Jo

n

ale

d
bo

Ramlösavägen

Elinebergs
grönområde
Ramlösavägen
Östra
Ramlösa

Ramlösa
brunnspark

leden

Malmö

GRÖNA STRÅK
Grönyta
Föreslaget nytt grönområde enl. GP
Planskild passage
Behov av säker passage
Grönstråk, befintligt
Föreslaget grönstråk
Grönstråk som behöver stärkas
Landsborgspromenaden
Områdesgräns
Ramlösa station

Skala 1:10 000
0

0,5

1 km

N

DAGENS SITUATION

Större parker och naturområden
I området finns tre områdesparker
Gustavslunds grönområde, Ramlösa
brunnspark och Elinebergs grönområde. Det finns två större naturområden,
Jordbodalen och Ramlösaravinen.

Jordbodalen. Foto: Fanny Rading Heyman

Ramlösa Brunnspark. Foto: Fanny Rading Heyman

Elinebergs grönområde. Foto: F. Rading Heyman

RIKTLINJER FÖR PARK OCH NATUR
Närpark > 1ha inom 300 m gångavstånd:
grön oas, lek, mötesplats,
lugn och ro.
Områdespark > 5ha inom 500 m gångavstånd:
promenad, blomprakt, spontanidrott, naturlek,
vatten, vinteraktivitet.
Större naturområde inom 1000 m gångavstånd eller enkelt nåbart med kollektivtrafik:
skogskänsla, naturupplevelse, motion.
Ur Grönstrukturprogram för Helsingborg 2014

Jordbodalen är ett viktigt område för
rekreation med promenadstigar längs
Gåsebäcken och skogsklädda slänter
som skapar möjlighet för naturlek och
naturupplevelse. Jordbodalen rymmer
många av områdesparkens funktioner
och det finns ett stort utbud av aktiviteter som lekplats med hinderbanor,
naturpunkt, utegym och motionsslingor. Parken har även kulturhistoriska värden. Under 1700-talet bröts här
stenkol och på 1800-talet etablerades
större villor runt dalen och makarna
Krook byggde ett sommarställe här.
Runt villan anlade makarna Krook
svandammar och uppförde paviljonger.
I anslutning till Jordbodalen ligger
Folkparken (även kallad Sundspärlan)
med flertalet kulturhistoriska byggnader uppförda under 1900-talet. Parken
anlades av arbetarrörelsen under slutet
av 1800-talet och är ett viktigt rekreations- och nöjesområde med höga
natur- och kulturvärden. Folkparken
är en av de större parkerna i denna del
av staden.
Ramlösa Brunnspark, stadens äldsta
park, växte fram och utvecklades kring
surbrunnen. Parken invigdes 1707. Hit
kom besökare för att dricka brunn
och många av parkens byggnader har
kulturhistoriska värden. Parken är
byggnadsminne sedan 1973 och inga
ändringar får göras utan länsstyrelsens tillstånd. Från Brunnsparken
gick Sveriges första hästspårvagn ner
till badhuset vid Raus plantering där
Sydhamnen ligger idag. Kopplingen till
havet är idag avskuren av järnvägen.

Ramlösa brunnspark är utformad
som en engelsk romantisk park med
slingrande gångar, dammar, stora
solitärträd och öppna gräsytor. Ramlösaravinen i den västra delen av parken
har dock en mer naturlik karaktär. I
parken finns det lekplats, elljusspår och
några få utegymsredskap. Det finns ett
stort tryck på lekplatsen på grund av
många förskolor och skolor i området.
Eftersom det inte finns mycket plats för
bollspel i Brunnsparken är Brunnalléns
bollplan ett viktigt komplement. Även
gröningarna på ravinens norra kant är
viktiga platser för bollspel och lek.
Ekebacken ligger i anslutning till
Brunnsparken och har stora kvaliteter
med gamla uppvuxna ekar och exotiska
träd som kaukasisk vingnöt, tulpanträd
och turkisk hassel. Det finns några
promenadstigar genom parken och en
gunga.
Gustavslunds grönområde anlades
vid Gustavlunds gård 1975-76 och det
har efterhand byggts ut allt eftersom
området exploaterats. Området är väl
sammanbundet med Bankogården
västerut och söderut via Gustavslunds
gårds allé. Här finns öppna gräsytor,
hästhagar, dagvattendamm, dungar,
träd och lekplats.
Elinebergs grönområde består av en
öppen gräsyta som kallas ”Platån” och
som avgränsas av en naturlik plantering mot Malmöleden. I parken finns
några dungar med träd, naturlika
planteringar, fotbollsmål för bollspel
och invid parken finns den populära
parkourbanan. Parken är mycket bullerstörd och det finns en brist på tysta
miljöer i Elineberg. Det finns även en
nedlagd parklek som består av en stor
asfaltyta idag.
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Närparker och gröningar
KVALITETER
 Ravinerna i Jordbodalen och

Ramlösa Brunnspark är värdefulla
sammanhängande naturområden
med tysta miljöer.

 Det finns flera värdefulla kulturhistoriska parker som Jordbodalen,
Folkets park och Ramlösa
Brunnspark.
 Det finns väl sammankopplade
grönstråk inom Gustavslund och
Ramlösa.
 Gröningarna är väl fördelade inom
Gustavslund och Ramlösa och utgör bra platser för lek och möten.
 Det finns tre områdesparker:
Elinebergs grönområde, Ramlösa
brunnspark och Gustavslundsgårds grönområde.

 God fördelning av lekplatser inom
Gustavslund och Ramlösa.

 Jordbodalen och Ramlösa

brunnspark är viktiga platser för
lek, aktivitet och upplevelser.
 Det finns tre områdeslekplatser.
Parkourbanan vid Elinebergs
grönområde, Jordbodalens
lekplats och lekplatsen Balans i ett
grönområde nära Ramlösagården.
 Det finns variation av
aktivitetsmöjligheter i området
som parkourbana, utegym och
motionsslingor.

BRISTER
 Elinebergs grönområde är mycket
bullerstört.

 Delar av området saknar nåbarhet
till större parker.

 Flera av områdesparkerna saknar
parkkvaliteter.

 På Närlunda saknas parkgräsplaner för spontanaktivitet.
 Det saknas passager över Österleden.

I stora delar av Eskilsminne, Ramlösa
och Gustavslund saknas större parker
och grönstrukturen utgörs av mindre
närparker och gröningar. Flera av dessa
har lekplats, bollplan och pulkabacke
och de är viktiga för barn som bor i
områdena.
I Eskilsminne finns kvartersgröningen
Björket som är en gammal festplats
där midsommar tidigare har firats. Här
växer avenbok, ek, hagtorn, hägg och
naverlönn.

I Gustavslund finns flera mindre
gröningar och några närparker. Bankogårdens grönområde anlades 1962 i
anslutning till skolan och utformades
med alléer av popplar, oxlar, naturlika
planteringar och häckar. Här finns även
lekplats. Brunnsberga ligger precis i
vägkorsningen där Västra ramlösa by
tidigare låg. Här ligger en korsvirkesgård och en fornlämning i form av en
milsten. Idag finns här gräsytor, en
liten lekplats, solitärträd, en mindre
skogsdunge och en inhägnad damm.

Mindre naturområden
Det finns tre mindre naturområden
i området, Tegelbruksgraven,
Gustavslundskogen och naturområdet
vid Ramlösa by.
Tegelbruksgraven var tidigare lertäkt
för Helsingborgs ångtegelbruk, men
omvandlades till park när Närlunda
bebyggdes. Här finns tät vegetation
med buskar och träd längs slänterna,
en öppen gräsyta, damm och stadens
längsta pulkabacke där Eskilsminne
IF förr anordnade släplift när det var
gott om snö. Backen används idag för
motion, lek och pulkaåkning.

Gustavslundsskogen är ett mindre
naturområde med blandskog och
promenadslinga. Skogen är idag delvis
otillgänglig på grund av högt stående
grundvatten.

Naturområdet vid Ramlösa by ligger
längs järnvägen och utgörs av öppen
äng med skogsdungar, en cykelväg och
några upptrampade stigar.

På Närlunda finns en liten gröning
med lekplats på kanten till Jordbodalen. Gröningen ligger omsluten av
uppvuxna träd och har fina rumsliga
kvaliteter. Det finns även en välanvänd
multisportplan och ett projekt med odling i pallkragar som drivs av PlantEra
plantÄra.
I Ramlösa by finns liten park, ”Trekanten”, vid järnvägen som mestadels är
åker med en liten lekplats och några
uppvuxna kastanjer. Vid naturområdet finns en mindre gröning med en
lekplats.
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Behov och utvecklingsmöjligheter
Området har stora kvaliteter idag med de två ravinerna, flera större parker och mindre närparker och
gröningar spridda i bebyggelsen. Det finns dock brist på större parker i de områden som försörjs av
mindre gröningar och närparker. På Närlunda saknas offentliga aktivitets- och parkytor.
Större parker
De större parkerna behöver utvecklas
för att de ska rymma fler kvaliteter
som platser för vila, motion, samvaro,
aktiviteter och lokala evenemang.

Elinebergs grönområde behöver fler
kvaliteter. Det saknas platser för vila,
sittplatser, blomprakt, bullerskydd och
mötesplatser.
Ramlösa Brunnspark har många av
de kvaliteter som en områdespark ska
rymma, men parken kan kompletteras
med fler platser för fysisk aktivitet och
förbättrad tillgänglighet längs stigen i
ravinen.
Det är viktigt att de östra delarna
av Gustavslund försörjs med
nya parker och aktiviteter allt
eftersom Gustavslund exploateras. I
Gustavslunds grönområde bör lek- och
aktivitetsutbud kompletterats allt
eftersom området byggs ut.

Brist på park

Stora delar av området saknar större
parker.

Eskilsminne och Ramlösa försörjs av
mindre gröningar och parker spridda
i bebyggelsen. För att kompensera för
brist på större parker kan gröningarna
och närparkerna utvecklas med exempelvis fler träd, blommande buskar och
marktäckande perenner. Det är även
viktigt att komplettera utbudet av lekoch aktivitetsmöjligheter.
Närlunda har brist på offentlig park

och ytor för spontanaktivitet. En stor
andel av grönytorna är kvartersmark
och saknar parkkvaliteter. Det är
viktigt att säkra grönytor, öka parkkvaliteter och utveckla en ny offentlig
park. Närliggande grönområden som
Tegelbruksgraven kan utvecklas med
exempelvis sittplatser, grillplatser och
motionsslinga.

Ramlösa by har endast någon mindre
gröning och ett mindre naturområde. Det är brist på park och ytor för
aktivitet. Man kan därför utveckla
promenadslingor för rekreation samt
kvaliteter i närliggande naturområden.

Gröna stråk

Det är viktigt att utveckla grönstråk för
promenader samt för att göra det lättare
att ta sig till parker och natur i området.
Det finns behov av att nå strövområden som exempelvis Östra ramlösa,
Ättekulla skog och Bruces skog. Det är
därför viktigt att skapa nya passager
över Österleden och järnvägen. Längs
Lussebäcken och Gåsebäcken går viktiga
sammanhängande grönstråk som kan
utvecklas och bättre kopplas till stadens
system av gröna stråk. För att förbättra
kopplingar västerut mot havet är det
viktigt att genomföra det blågröna stråket mot H+ och att utveckla grönstråket
från Ramlösa brunnspark mot Planteringen.
Landborgspromenaden är ett viktigt
nord-sydligt grönstråk där kvaliteter
som utsikt och grönska kan stärkas.

Raviner, bäckar och naturvärden
Ravinernas stora rekreativa och biologiska värden bör värnas och stärkas.
De branta slänterna gör ravinerna
svårtillgängliga och det är viktigt med
tillgängliga stråk och att befintliga
kopplingar inom bebyggelsen hålls
öppna så att boende lätt kan nå naturen.
Platser för naturpedagogik kan utvecklas i Jordbodalen och Ramlösaravinen.
Bäckarna är viktiga naturvärden, men
har idag problem med föroreningar och
stora flödesvariationer. Det är viktigt
att fördröja och förbättra reningen
av dagvattnet innan ravinerna för att
minska flödesvariationen, erosionen
och sedimenteringen i dammarna.
Risken för översvämningar av Lussebäcken kan minskas genom att anlägga
dammar uppströms i Östra Ramlösa.
Genom att etablera vattenvegetation
längs stränderna kan livsmiljöerna
för insekter och reningen av vattnet
förbättras. Det är viktigt att åtgärderna
är en del av ett helhetsgrepp och därför
bör åtgärder längs Lussebäcken utredas
ytterligare.
För att öka den biologiska mångfalden
kan flera parker och grönstråk utvecklas genom att lyfta upp dagvattenhantering och skapa nya vattenmiljöer, plantera fler träd och blommande ängsytor.
Exempelvis kan en ny damm anläggas
på gröningen nedanför Elinebergs centrum, blommande träd kan planteras i
Elinebergs grönområde och det tycks
finnas möjlighet att skapa en ny bäck
mellan Gustavslund och Jordbodalen.
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Jordbodalen. Foto: F. Rading Heyman
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