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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 Sydväst föreslås 
åtgärder som skulle förbättra grön-
strukturen i området. 

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

Området omfattar stadsdelarna Plante-
ringen, Miatorp, Högasten och Lusse-
bäcken.  Bebyggelsen består av villor, 
flerbostadshus, radhus med trädgårdar 
och industrier.

Tallskogarna som planterades på 
1830-talet för att hindra sandflykt och 
rester av det hedlandskap med blottade 
sanddyner, ljung, kråkris och krypvide 
som på 1700-talet dominerade kusten i 
södra Helsingborg utgör en stor resurs 
i området. Tillsammans bildar de ett 
grönt bälte som utgör en viktig buffert 
mellan bostadsbebyggelsen och indu-
strierna längs kusten.  Tallskogsleden 
som går mellan Wientorget och Råå 
vallar erbjuder fina promenadmöjlighe-
ter. Trots att området ligger nära havet 
finns det få kopplingar till havet. Fina 
badmöjligheter finns däremot vid Råå 
vallar inom promenad- eller cykelav-
stånd. 

De befintliga parkerna i området är 
mycket små, områdesparker saknas 
helt och närparker inom 300 meters 
gångavstånd för boende finns bara 
på Miatorp och Högasten. Närmaste 
rekreationsområde är Ättekulla-Råå-
dalen.  

Området omges av stora barriärer som 
järnvägen, Malmöleden och verksam-
hetsområdet längs kusten.

Pågående planering
 Norr om Planteringen ligger H+ som 

är ett av stadens stora utvecklings- 
områden.  

 I det stationsnära läget kring  
Ramlösa station föreslås förtätning 
enligt översiktsplanen.

 PlantEra plantÄra är ett lokalt 
projekt som handlar om att stödja 
och hjälpa de boende i området 
bland annat genom att bygga om och 
förbättra utemiljön.

 Inom Handlingsplanen sker inves-
teringar som syftar till att höja kva-
liteten på parkmarken, bland annat 
på Rönneplatsen. Andra åtgärder är 
att lyfta fram sandmarkerna genom 
att skapa sandblottor, restaurera 
strandhed och bygga en natur-
punkt på temat sandmarker. Även 
Knähakens parkering byggs om 
vilket innebär att arealen strandhed 
utökas.

FAKTA
Områdesareal: 295 hektar

Antal invånare: 6654 (år 2014) 

Karta med området markerat med röd ram.

RAMLÖSA 
STATION

KNUT-
PUNKTEN

DAGENS SITUATION

MARIA
STATION
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I denna del av staden finns ljunghedar och de karakteristiska tall-
skogarna som planterades i slutet av 1800-talet för att förhindra 
sandflykt. Tallskogsleden är en populär vandringsled i området. 
Trots att området ligger nära havet finns det få kopplingar till 
kusten. 
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ANALYS

Flygfoto 1939
Stora delar av den villabebyg-
gelse som finns på platsen idag 
var utbyggd. Längs kusten finns 
sandstrand. De flesta av tallskogs-
planteringarna som syns på bilden 
finns kvar idag.

N

DAGENS SITUATION
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Västra Sandgatan

Strandbadsvägen

Kopparverket



N

Historik
Fram tills dess att Sydhamnen byggdes 
på 1960-talet fanns det mellan Västra 
Sandgatan och Kemira, dåvarande 
Kopparverket, en lång sandstrand. 
Området hade sanddyner med strand-
råg och tallskog som planterats för att 
förhindra sandflykt. Idag domineras 
kustlinjen av utfyllnadsområden och 
industrier.

Ramlösabadet, Sveriges första badhus, 
låg nära Strandbadsvägen. Från Ram-
lösa brunnspark gick hästspårvagn till 
badet mellan 1920-talet och 1950-talet.  

Planteringen exploaterades under 
1800-talet och dagens bebyggelse 
är en blandning av spridd bevarad 
bebyggelse, sanering och exploatering 
under senare delen av 1900-talet. 
Wienertorget och Industrigatan 
byggdes om 2013. På Planteringen finns 
blandad bebyggelse med industri, 
flerbostadshus, villor, radhus och 
affärer. 

Bebyggelsen på Miatorp, Lussebäcken 
och Högasten består främst av villor 
och flerbostadshus från 1920–50-talet. 
De grönskande villaområdena kontras-
terar starkt mot de omkringliggande 
industrierna och de tungt trafikerade 
vägarna.
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Tillgänglighet
Brist på grönska i norr 
Tillgången på grönska för människor i ett område 
kan undersökas genom att kartlägga avståndet till 
grönområden. Studier visar att de grönområden som 
kan nås inom 200 meters avstånd används flitigare 
än de som ligger längre bort. Denna analys tar dock 
inte hänsyn till grönområdenas kvalitet eller funktion, 
utan bygger endast på att dess areal överstiger 0.3 
hektar. Grönskans karaktär och användning påverkar 
naturligtvis ytterligare dess grad av användning.
 
Genom en avståndsanalys kan vi se att det är framförallt 
de södra, centrala  delarna av planområdet som har 
tillgång till större grönområden inom 200 meters 
avstånd. H+ området har i princip ingen tillgång till 
grönområden mer än Rönnowskaskolans gård, vilken 
är en relativt liten areal grönska. Närheten till vatten 
finns främst längs med Öresund, men saknas längre 
österut då vatten inte förekommer i stadsbebyggelsen 
idag. Tillgängligheten till Öresund är dock starkt 
begränsad på grund av industriområden. 

Barriärer
Tillgången till de större grönområdena utanför 
H+ området såsom Stadsparken, Landborgen, 
Jordbodalen, Ramlösaravinen, Ättekulla och Råå 
vallar, försvåras av barriärer i form av Malmöleden, 
järnväg och industriområden. En tydlig barriär mellan 
norr och söder inom området är Sydhamnsgatan med 
tillhörande godsspår och verksamhetsområde. Denna 
barriär är både fysisk och mental och avgränsar 
Planteringen från H+ området. Den största barriären 
i öst-västlig riktning inom området är färjornas 
uppmarschområde och hamnleden. 

Utöver dessa transportmässiga barriärer 
tillkommer avgränsningar i form av inhägnade 
verksamhetsområden, framförallt i de södra delarna 

Befintliga grönytor. De gula områdena visar en närhetszon 
med 200 meter till grönyta. I grönytor inräknas 
kyrkogårdar men inte koloniområden och idrottsplatser 
med hänsyn till tillgängligheten. 

av hamnen. En del av dessa kommer att bibehållas 
även under exploateringen av H+ området. 

Barriärer gör det svårt att röra sig inom och mellan 
områden - att överbrygga dessa är därför en mycket 
viktig målsättning för grönskan inom planområdet. 
Eftersom H+ området idag inte innehåller någon 
större andel grönområden kommer det i ett inledande 
skede vara mycket viktigt att kunna röra sig till de 
befintliga grönområdena söder och öster om den nya 
stadsdelen, för att få invånarnas vardagliga behov av 
grönska tillgodosett. Under flera år framöver kommer 
också de befintliga och uppvuxna grönstrukturerna 
i staden vara ett viktigt komplement till de mer 
nyanlagda grön- och vattenstrukturerna i H+ området.

Tillgång till grönska

Idag är det svårt att nå vattnet från de södra delarna 
av H+ området och existerande bostadsområden i 
Planteringen och Miatorp. För att få en känsla för 
områdets havsnära läge är det intressant att blicka 
tillbaka. Fram till dess att Sydhamnen byggdes i början 
av 1960- talet  fanns det från Västra Sandgatan till 
Rusthållsgatan en lång sandstrand. Området kallades 
Råå ljung och hade vidsträckta sanddyner med 
strandråg och planterad tallskog som skydd för vind 
och sandflykt. Från Ramlösa brunnspark gick Sveriges 
första hästspårväg till badet, som senare ersattes med  
spårväg  på 1920- talet fram till 1950- talet. Det fanns 
också en sandstrand mellan Kopparverket `Kemira 
idag´ och Knähaken. 

Svag vattenkontakt i söder

Bilden är från 1950- talets början och visar 
’Ramlösabadet’ vid Strandbadsvägens slut. 

Bild på ”Ramlösabadet” från 1950-talets början.

1700-talskarta, avritad av Mårten Sjöbäck på 1900-talet.

DAGENS SITUATION
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Barriärer
Järnvägen, Landskronavägen, Plante-
ringsvägen och Malmöleden utgör stora 
barriärer som begränsar möjlighe-
terna för de boende i området att nå 
naturområdena Jordbodalen, Ramlösa 
brunnspark, Ättekulla skog samt 
övriga delar av staden. I väster hindras 
kontakten med havet av verksamheter-
na i hamnområdet. 

Koppargatan, Industrigatan samt He-
dens IP och verksamheterna i öster är 
ytterligare barriärer i området. 

Det finns många överdimensionerade 
gator och på många platser är inte 
gångtrafikanter prioriterade.  

Topografi och siktlinjer
Området ligger nedanför landborgen. 
Det finns få höjdskillnader i området 
jämfört med andra delar av staden. Det 
finns pulkabackar i Lussebäckens park 
och på Högastensområdet. 

Utblickar mot Öresund finns endast 
vid Högastensgatan och vid Knähakens 
bad vid kusten.

TOPOGRAFI
Utsikt  

Större höjdskillnader

Landborgen 

Raviner

Malmöleden

Landskronavägen

Industrigatan
Planteringsvägen

Landborgen

Råå 
vallar

Högastensgatan

Ramlösaravinen

Jordbodalen

Koppargatan

Hedens
IP

DAGENS SITUATION
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BARRIÄRER
Absolut barriär  

Stor barriär     

Måttlig barriär

Liten barriär

Inhägnat område/Verksamhetsområde

Planskild passage



Buller i grönområden
Grönområdena i Planteringen och 
Miatorp är bullerstörda och det finns 
brist på platser med god ljudmiljö. I 
Triangelskogen har ljudnivån uppmätts 
till >60 dB(A). Både trafiken och 
verksamhetsområdena bidrar till den 
bullriga miljön. 

Tysta miljöer återfinns vid Lussebäck-
ens park, Högastensområdet samt vid 
Råå vallar som ligger precis utanför 
området. Enligt riktlinjerna i grön-
strukturprogrammet bör ljudnivån i 
parker understiga 50 dB(A) och i rekre-
ationsområden 45 dB(A).  

Nåbarhet till park och natur
Det saknas större parker och naturom-
råden i området. Endast boende i den 
sydvästra delen når ett större natur-
område, Råå vallar, inom 1000 meters 
gångavstånd. 

Däremot finns det flera mindre natur-
områden som är viktiga för rekrea-
tionsmöjligheterna i området.  

Områdesparker saknas helt och de be-
fintliga parkerna är mycket små. De tre 
närparkerna nås av boende på Miatorp 
och Högasten, men boende på Plan-
teringen når ingen närpark inom 300 
meter från bostaden. Viktiga gröningar 
finns däremot i båda områdena.

I de omgivande barriärzonerna finns 
det en tydlig avsaknad av grönt. 

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)

Tall-
dungen Triangel-

skogen

Råå 
ljung

Råå 
vallar

Rönne-
platsen

Lussebäcks-
parken

Högastens-
området
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NÅBARHET TILL PARK OCH NATUR

Närpark inom 300 m 

Områdespark inom 500 m

Större naturområde inom 1000 m 

Närpark/områdespark 

Större naturområde
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Vatten
Lussebäcken är det enda vattendrag 
som passerar genom området. Bäcken 
avvattnar stora områden och mynnar 
så småningom i Råån, som strax ned-
ströms mynnar i havet.  Det är en viktig 
rinnväg för dagvatten.  Vattendragen 
syns tydligt på gamla kartor, se bild till 
vänster. 

Det är endast en liten sträcka som 
är tillgänglig för allmänheten längs 
Lussebäcken. Övriga delar är kulverte-
rade eller ligger på en privat industri-
tomt. Eftersom det vandrar öring upp 
i Lussebäcken samt för att förbättra 
vattenkvaliteten och minska problem 
med översvämning och erosion är det 
viktigt att vidta vattenvårdande åt-
gärder längs vattendraget. Översväm-
ningsriskerna för Lussebäcken är stora. 
Det finns ett särskilt PM om Lussebäck-
en i Klimatutredningen (Sweco, 2016). 

För delar av området finns behov av 
fördröjning och rening av dagvatten, 
som annars går obehandlat ut till havet. 

DAGENS SITUATION

Vattendragen syns tydligt på Skånska rekognosceringskartan, 1815.

Lussebäcksstråket. F. Rading Heyman
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VATTEN
Förslag på ny dagvattenanläggning

Vattendrag

Viktigt avrinningsstråk

Ytor för rening och fördröjning av 
dagvatten

Översvämningsytor vid extrem 
nederbörd

Områdesgräns
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Naturvärden
I södra Helsingborg har stora delar av 
kusten tidigare utgjorts av sandmark, 
men genom plantering av tall i slutet av 
1800-talet för att förhindra sandflykt 
samt genom 1900-talets exploatering 
har sandmarkerna blivit allt mindre. 
Sandmarkerna är en av de artrikaste 
biotoperna i norra Europa, men det 
finns idag få sandmarker kvar. Länssty-
relsen har pekat ut områdets sanddy-
ner som ett naturgeografiskt intresse 
och området är utpekat i kommunens 
naturvårdsplan. Idag hotas sandmar-
kerna av igenväxning på grund av 
kvävenedfall och ansamling av förna.

Sandmarken är viktig för många dyn- 
och torrmarkslevande insektsarter och 
i området har ett antal rödlistade arter 
hittats bland annat hedblomstersi-
denbiet och bivargen (Insekter i södra 
Helsingborg, Mikael Sörensson, 2004). 

Inom området finns även bergek som 
förr var vanlig längs kusten. 

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

A. Talldungen och Triangelskogen  
I anslutning till Talldungen finns fort-
farande sandynsrester med förekomst 
av sandhedsarter som borsttåtel 
(Corynephorus canescens) och ljung 
(Calluna vulgaris). På dynerna invid 
Knähakens hamn har en rad sandle-
vande insekter hittats, bland annat 
närmare 20 vildbiarter. Några av dem 
är hedblomstersidenbi, strandtapet-
serarbi och smal frölöpare. Med stor 
sannolikhet finns dessa arter även här.

Området håller på att öppnas upp med 
gläntor och sandblottor för att gynna 
sandmarkslevande arter och för att 
höja naturvärdena.

B. Råå ljung och Kopparverksskogen 
Ljunghedsrest med anslutande björk 
och tallskog på sanddyner. Här har hit-
tats ett 15-tal vildbiarter, bland annat 
ljungsandbi och ljungsidenbi. Andra 
fynd är Hedmyrstrumpbagge och Smal 
frölöpare som båda är rödlistade (NT). 
Sandblottor har gjorts och dessa behö-
ver underhållas. Öppen sandmark be-
höver återskapas även inne i den yngre 
lövskogen genom att ta upp gläntor och 
bana av vegetation.

C. Knähakens bad  
Sanddyner med sandrör och strandråg 
samt borsttåtelhed. Här har en rad 
sandlevande insekter hittats, bland 
annat omkring 20 vildbiarter. Några 
av dem är hedblomstersidenbi, 
strandtapetserarbi och smal frölöpare 
(skalbagge).

D. Västra Tallgatan  
Här finns rester av sanddyner med 
bortsttåtel och fynd har gjorts av hed-
blomstersidenbi och bivarg.

Sandblotta, Kopparverksskogen  Foto: F. Heyman

Talldungen Foto: Fanny Rading Heyman

Råå Ljung. Foto: Fanny Rading Heyman
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Gröna stråk
Kartan på s. 17 visar en huvudstruktur 
av gröna stråk i området. De gröna 
stråken inom området är osamman-
hängande och det finns få tvärsgående 
kopplingar. Möjligheten att gå en längre 
slinga saknas. Det finns dessutom inga 
välfungerande kopplingar till havet. 

Promenadmöjligheter finns längs den 
4,5 km långa Tallskogsleden från Råå 
vallar i söder till Wienertorget i norr. 
Längs promenaden finns det en varia-
tion av parker och naturområden med 
olika karaktärer. Längs Tallskogsleden 
är kopplingarna på flera håll bristande 
och leden bryts av större vägar och be-
byggelse. Framför allt vid Koppargatan 
finns det behov av en säker passage. 

Ett annat viktigt grönstråk är Lusse-
bäcksstråket som kopplar området till 
Råå. Stråket är utformat med gräs-
ytor, träd och en asfalterad gång- och 
cykelbana med belysning. Här rör sig 
mycket barn mellan idrottsplatserna 
och Högastensskolan. Det finns idag 
ingen fortsättning på detta stråk norr-
ut genom området utan det avbryts vid 
Hedens IP där Lussebäcken går ner i 
kulvert.  

Det saknas bra möjligheter att nå 
rekreationsområdet Ättekulla- 
Råådalen och det större naturområdet 
Ramlösaravinen. De nuvarande 
passagerna över järnvägen är 
inte attraktiva på grund av höga 
trafikflöden, buller och låg prioritet för 
gångtrafikanter. 

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 natur-
områden.

Grönyta

Området

Behov av passage

Grönstråk, befintligt

Föreslaget grönstråk

Landborgspromenaden

GRÖNA PROMENADSTRÅK

1. Kuststråket
2. Landborgspromenaden
3. Pålsjöstråket
4. Råå-Duvestubbe skog
5. Vasatorpsstråket
6. Stadsparken-Västergård
7. Jordbodalsstråket
8. Ramlösastråket
9. Lussebäckstråket 
10. Råådalen
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Sandmarker och tallskogar
De karakteristiska naturområdena 
med tallskogarna och hedlandskapet 
är en stor resurs i området som ger 
möjlighet till rekreation och viss lek. 

Talldungen är en lågväxt tallskog. 
Mitt i naturområdet finns en öppen 
gräsyta för fotboll och spontanidrott 
som omges av hagtorn. I anslutning till 
gräsytan finns grillplats med bänkar 
och bord. I Talldungen finns en 1000 
meter lång löparslinga och ett utegym. 

Triangelskogens norra och södra del 
skiljer sig lite åt i karaktär. Den norra 
delen består av en tät tallskog med upp-
vuxna tallar och inslag av björk och läg-
re buskskikt. Det finns en liten lekplats 
vid den norra entrén och spår av kojor 
och naturlek i området. Längs huvud-
stråket genom parken finns belysning 
och bänkar. Mellan den norra och södra 
Tringelskogen finns en gångtunnel 
under vägen. Södra Triangelskogen 
har ett mer uppvuxet buskskikt. I den 
norra delen av området finns en glänta 
med en bänk. Runt Talldungen och 
Triangelskogen är många förskolor som 
använder naturområdena etablerade. 

Palsternackskogen är en tallskog med 
inslag av björk. I området finns en 
glänta med en kulle och några sten-
trollstatyer. Här finns även två gläntor 
uthuggna för bollplan samt ytterligare 
en plats med en kulle.

Kopparverksskogen är en ljus lågväxt 
björkskog med några sandblottor. 
Genom området går fina naturstigar. 
I den södra delen av skogen finns ett 
hundhägn och några bänkar. 

I anslutning till Kopparverksskogen 
ligger Råå ljung som är en ljunghed 
med inslag av björk och ljung. Här finns 
en grillplats med stockar att sitta på, 
bänkar och några upptrampade stigar. 

I södra delen av området finns Knä-
hakens bad och Råå vallar. Längs Råå 
vallar finns möjlighet till promenad 
längs kusten och badmöjligheter. Här 
finns stora kvaliteter med utblickarna 
över Öresund. 

Palsternackskogen Foto: Fanny Rading Heyman

Kopparverkskogen. Foto: Fanny Rading Heyman

DAGENS SITUATION

RIKTLINJER FÖR PARK OCH NATUR

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

Områdespark > 5ha inom 500 m 
gångavstånd: promenad, blomprakt, 
spontanidrott, naturlek, vatten, vinter-
aktivitet.

Större naturområde inom 1000 m 
gångavstånd eller enkelt nåbart med 
kollektivtrafik: skogskänsla, natur-
upplevelse, motion.

Ur Grönstrukturprogram för Helsing-
borg 2014

Knähakens bad. Foto: Fanny Rading Heyman
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KVALITETER 
 Flera naturområden med stark karak-

tär som sandmark eller tallskog.
 Fina badmöjligheter vid Råå vallar 

inom promenad-/cykelavstånd. 
 Tallskogsleden går genom området 

och kopplar vidare mot havet. 
 Viktiga gröningar finns i området.
 Stora delar av området når lekplats 

inom 300 meters gångavstånd. 
 Lummig karaktär i Miatorp och runt 

Tallskogsleden.
 Områdeslekplats finns på Planterin-

gen.

BRISTER
 Tvärsgående kopplingar saknas och 

det finns många osammanhängande 
stråk i området

 Brist på grönska i områdets kantzoner.
 Ont om ”parkkvaliteter” och gröna 

”samlande” platser. 
 Starka barriärer begränsar mö-

jligheterna att nå de större rekreation-
sområdena.

 I väster hindras kontakten med havet 
av verksamheterna i hamnområdet.  

 Flera av grönområdena i Planteringen 
och Miatorp är bullerstörda. 

 Större naturområden och rekreation-
sområden saknas. 

 Det finns tallskogar på mark som 
kommunen inte äger varav flera är 
instängslade och planlagda som verk-
samheter.

 Områdespark saknas och det är brist 
på park vid Planteringen och Högas-
ten. 

 Det finns endast två parkgräsplaner 
i området på Talldungen och 
Högastensområdet. En parkgräsplan 
är en bruksgräsmatta som är större 
än 2000 kvm som kan användas för 
spontanaktivitet.

Parker
Det finns ingen park i området som 
uppfyller kraven för en områdespark i 
storlek. Däremot finns det flera mindre 
kvartersparker och gröningar som 
utgör viktiga målpunkter för boende i 
området. 

I den norra delen finns Lilla planterings-
parken som är en liten gröning med 
lekplats och en bullervall mot industrin. 

Wienertorget byggdes om 2013 med en 
ny områdeslekplats, multisportplan, nya 
träd, sittplatser, blomsterplanteringar 
och lådor för odling. Platsen har mer 
karaktären av torg än park. 

Rönneplatsen är en liten kvartersgrö-
ning inom villakvarteret med friväx-
ande solitärträd, lekplats och en öppen 
gräsyta med fotbollsmål. Gröningen 
är ursprungligen en skogsdunge som 
ändrat karaktär allt eftersom tallen 
försvunnit. På lekplatsen finns sandlåda 
med lekhus och småbarnsrutschkana. 

Berzeliusplatsen är en kvartersgröning 
med lekplats och högt uppstammade 
tallar. 

Lussebäckens park är en kvarterspark 
med kvaliteter som uppvuxna solitär-
träd, tysta miljöer och lekmöjligheter. 
Här finns bland annat en pulkabacke 
och rutschkana. Inne i bostadsområdet 
ligger Lussebäckens torg som ritades 
av Arvid Bengtsson. Här finns hängapel 
och en fontän. 

Torpgatans arboretum är en gröning 
med skogsdungar och exotiska träd. 
Många av träden har skänkts av före-
tagare i Helsingborg och på Råå. Vid 
Torpgatan finns en skylt som berättar 
om träden. 

I Högastensområdet finns en mindre 
gröning som består av en sandlekplats, 
en gräsmatta med en kulle och en idag 
nedlagd parklek. Parklekbyggnaden 
byggdes 1964 och asfaltytan framför 
parkleken där lekarrangemangen 
organiserades finns kvar. Den stora 
sandlekplatsen ritades av landskapsar-
kitekten Sven-Ingvar Andersson. Plan-
teringarna består främst av snöbär, 
syrener och pil. Söder om Högastensga-
tan finns ett antal fotbollsplaner.

DAGENS SITUATION

Rönneplatsen. Foto: Fanny Rading Heyman
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Behov och utvecklingmöjligheter

Parkkvaliteter
Bristerna på parkområden är störst i 
de norra delarna runt Planteringen och 
södra delarna av Miatorp. Möjligheten 
att planera för en ny närpark norr eller 
öster om Planteringen bör ses över 
i framtida planarbeten. Det saknas 
mötesplatser och lekmöjligheter i delar 
av området där grönområdena mest 
utgörs av natur.  Det finns i dagsläget 
inte någon park som genom utveck-
ling skulle kunna uppfylla kraven för 
en områdespark det vill säga en park 
på minst 5 hektar inom 500 meters 
gångavstånd från bostaden. Det finns 
däremot gott om mindre skogsplante-
ringar och genom att utveckla dessa 
med platser för möten, spontanidrott 
och naturlek kan parkkvaliteter och 
gröna mötesplatser skapas för boende 
i området. 

Grönområdenas entréer och gångvägar 
behöver i flera fall förbättras. Eftersom 
det finns en brist på tysta grönområden 
bör möjligheterna att minska buller ut-
redas. Möjliga åtgärder är bullerskydd, 
sänkta hastigheter och planering av 
godstrafik. 

Gröna stråk 
Eftersom projektområdet saknar kopp-
ling till de större rekreationsområdena 
behöver grönstråk och promenad-
möjligheter utvecklas i området. 
Tallskogsleden och Lussebäcksstråket 
är två viktiga grönstråk som behö-
ver utvecklas och stärkas. Genom att 
utveckla tvärsgående grönstråk i om-
rådet kan dessa stråk kopplas samman 

till en promenadslinga. Tallskogsleden 
behöver bli mer tillgänglig och kopplas 
ihop till ett sammanhängande stråk 
utan barriärer. Detta innebär att 
markbeläggning, passager, trygghets-
aspekter och sittmöjligheter behöver 
ses över. Samtidigt får inte de naturliga 
och rekreativa värdena byggas bort. På 
sikt är det viktigt att säkerställa skogs-
områden längs leden och planera för 
att bredda grönstråket vid trånga pas-
sager.  Det finns behov av att utveckla 
grönstråken norrut från Tallskogsleden 
och österut mot landborgen, Jordboda-
len, Ättekulla skog och Ramlösa ravin. 
Kopplingen mot strandpromenaden 
längs Råå vallar mot Råå bör också 
förbättras. Lussebäcksstråket saknar i 
dagsläget kopplingar norrut. 

Tallskogar och sandmarker 
Det är viktigt att stärka sandmarkerna 
som hotas av igenväxning. Biotopför-
bättrande insatser är att röja och öppna 
upp trädskiktet för att få in mer ljus, 
skapa blottade sandytor i sydvästläge, 
spara död ved och lägga i faunade-
påer på lämpliga ställen samt gynna 
och plantera örter/buskar som t.ex. 
hagtorn, sötväppling, blåeld, sandvita, 
väddklint och käringtand för att främja 
insektslivet. På sikt bör man sträva 
efter att komplettera tallskogarna 
med lövskog, exempelvis ek som är ett 
kustnära träd. Sandblottorna skapar 
nya gläntor som kan fungera som 
mötesplatser. 

Lussebäcken
Lussebäcken är det enda riktiga vat-
tendraget i området och här vandrar 
det upp havsöring. För att förbättra 
vattenkvaliteten och minska problem 
med översvämning och erosion är det 
viktigt att vidta vattenvårdande åtgär-
der längs vattendraget. Det kan vara att 
öppna upp kulverterade delar samt att 
fördröja vatten uppströms Ramlösara-
vinen. 

En utredning kring möjligheterna bör 
kunna göras redan i dagsläget, men 
hänsyn måste tas till eventuella fram-
tida omvandlingsprojekt av området 
runt Ramlösa station.

Brist på grönska 
I områdets ytterkanter finns många 
instängslade områden och hårdgjorda 
miljöer med få inslag av grönska. Att 
anlägga fler naturlika planteringar, 
som exempelvis den som finns längs 
Industrigatan, kan vara ett sätt att öka 
de gröna inslagen i området och skapa 
skyddsridåer mot industrierna. Flera 
alléer och trädplanteringar längs gator 
är i dåligt skick. Nya alléer längs gator-
na skulle också öka de gröna inslagen.

Parkerna i området är små och områdespark saknas helt däremot finns det flera värdefulla naturom-
råden och gröningar. Närheten till havet är en stor kvalitet men kopplingarna är bristande.

Behov och utvecklingmöjligheter
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Råå Ljung. Foto: Fanny Rading Heyman
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