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inledning, läget idag
och analys
Detta projekt syftar till att utveckla grönstrukturen i centralortens östra delar. Målet är att stärka och
öka kvaliteterna i Jordbodalen, samt att i Filborna och Östra Ramlösa skapa gröna stråk som kopplar samman staden, stärker den biologiska mångfalden och ger goda möjligheter till ridning, promenader och andra former av rekreation.
Ett grönare Helsingborg – Handlingsplan för Helsingborgs grönstruktur
2014–2020 har identifierat två inledande projekt varav Jordbodalen–Filborna–Östra Ramlösa är det ena.
Avsikten med detta dokument är
att beskriva dagens situation, potential och behov samt ge exempel på
möjliga åtgärder. Dokumentet är till
sin karaktär övergripande och investeringskostnader har uppskattats för
varje förslag. I nästa skede av projektet kommer förslagen att fördjupas
och brytas ned i konkreta åtgärder. I
det skedet avser vi att arbeta brett i
dialog med boende, byalag, skolor och
föreningar.

Läget idag
Jordbodalen är en av Helsingborgs sex
djupare raviner och utgör en viktig
väst-ostlig förbindelse som fungerar
som en grön pulsåder i staden. Till
stråket ansluter andra gröna stråk mot
Fredriksdal, Bruces skog och Filborna
i riktning norrut, och mot Ramlösa,
Ättekulla och Råådalen söderut.
Nästan hela vägen mellan Filborna skog och Jordbodalen går ett
nord-sydligt grönstråk. Här rinner Gåsebäcken idag i kulvert under mark.
Öster om Österleden slutar staden
och landsbygden tar vid. Östra Ramlösa karakteriseras av hästgårdar och
ett småbrutet jordbrukslandskap med

inslag av ädellövdungar och mindre
vattendrag.

Prioriterat område
Jordbodalen–Filborna–Östra Ramlösa
prioriteras för att:

Staden växer
Exempel på planerad bebyggelse
som på olika sätt berör Jordbodalen
och östra Helsingborg:

► östra Helsingborg växer och förtätas vilket ökar trycket på befintlig
grönstruktur.

► Elineberg. Tre punkthus
planeras intill Harlyckan, söder om
Jordbodalen.

► valda områden har stor potential
att utveckla höga rekreativa värden,
såsom ridning, promenad- och motionsslingor.

► Folkparken. Stadsförtätning i
direkt anslutning till Jordbodalen.

► den biologiska mångfalden i till
exempel Jordbodalen och Östra Ramlösa behöver värnas och utvecklas.
► områdena omfattar tillsammans
både stad och landsbygd, och genom
att stärka kopplingarna mellan dessa
kan Helsingborgs attraktivitet öka.

Tidigare och pågående insatser
Gustavslund har vuxit österut och
närmast Österleden byggs nu ett nytt
bostadsområde.
I Närlunda byggs höghuset Höjdpunkten.

► Gustavslund. Nytt bostadsområde
byggs ut väster om Österleden.
► H+. Större
stadsutvecklingsområde i
industrihamnen, söder om
stadskärnan.
► Närlunda. Stadsdelen förtätas
med bland annat 22-våningshuset
Höjdpunkten.
► Ragnvalla. Nytt bostadsområde
planeras norr om Jordbodalen,
uppströms Gåsebäcken.
► Östra Ramlösa. Större
stadsutvecklingsområde öster om
Österleden.

H+ är ett av stadens stora utvecklingsområden. Här planeras ett blågrönt
stråk som kopplar ihop Jordbodalen
och Gåsebäcken med H+ och havet.
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Filborna skog

leden

Öster

Adolfsberg

DELOMRÅDE ÖSTRA RAMLÖSA

DELOMRÅDE FILBORNA

Ragnvalla
Filborna: Gåsebäcken kan
öppnas upp och koppling till
Bruces skog stärkas. (se s 10-11)

Bruces skog
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Fältarp
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Jordbodalen: Kvalitetshöjande
åtgärder samt tillvaratagande
av naturvärden. (se s 6-7)
DELOMRÅDE JORDBODALEN

H+

Östra Ramlösa: Ridvägar
och promenadstråk kan
utvecklas. (se s 8-9)

Gustavslund

Elineberg

n

sväge

Påarp

Lussebäcken

Mot

Eskilsminne

Ö. Ramlösa

Grönt stråk
banan

ne
Ridväg Skå

Absolut barriär
Säker passage för gående/cyklister/ridande

Figur 1. Nuläge och analys.

Rekreationsområde
Grönt stråk

Grundskola

Ridväg

Förskola

Absolut barriär

Område där bebyggelseförtätning planeras

Säker passage för gående/cyklister/ridande

Större stadsutvecklingsområde

Rekreationsområde

Avgränsning av delområde

Grundskola
Förskola
Område där bebyggelseförtätning planeras
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Större stadsutvecklingsområde
Avgränsning av delområde

Analys
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Delområdena tar tillsammans ett större grepp om östra Helsingborg. Såväl
utveckling av befintliga grönområden
som nya ridvägar, promenadstråk, och
förbättrade dagvattenlösningar föreslås. Som ett resultat av detta skapas
ekosystemtjänster som till exempel
innebär ökade rekreativa, biologiska
och pedagogiska värden.
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ng

Följande sidor ger exempel på möjliga
åtgärder i östra Helsingborg genom
att zooma in på tre geografiskt avgränsade delområden: Jordbodalen,
Östra Ramlösa respektive Filborna
(se figur 1).

Bruces skog

kä

om
pr

Exempel på utvecklingsmöjligheter

Filborna
skog

Vis

gs

I Östra Ramlösa finns goda möjligheter att bygga vidare på befintliga landskapselement – såsom Lussebäcken,
trädridåer och ridstigar – och därmed

Fredriksdal

or

Om stråket i Jordbodalen förlängdes österut skulle stad, landsbygd
och stadsutvecklingsområden kunna
kopplas ihop till en sammanhållen
grönstruktur (se figur 2). En förutsättning för detta är att det finns säkra
och välplacerade passager som överbrygger befintliga barriärer. Eventuellt
skulle detta kunna ta sig uttryck i en
ekodukt över Österleden.

Pålsjö
skog

b
nd

För att möta framtida besökstryck
behöver Jordbodalen värnas och göras
robustare. Erosionsproblem till följd
av ökade dagvattenflöden är en annan
viktig fråga att hantera.

vidareutveckla de ansatser till gröna
stråk som redan finns i området.
Bruces skog är ett av stadens tre
största rekreationsområden och det
som framförallt tjänar invånarna i
centralortens östra delar. Att förbättra
nåbarheten till Bruces skog skulle
kunna ge mervärden för hela staden.

La

När östra Helsingborg växer innebär det både förtätning av befintlig
bebyggelse och ianspråkstagande av
ny mark. Detta skapar ett behov av
nya grönområden, gröna stråk som
kopplar samman och tillgängliggör,
samt nya dagvattenlösningar. Det
ställer också krav på att kvaliteter i
befintliga parker, stråk och naturområden utvecklas.

H+
Jordbodalen
Ö. Ramlösa
Ramlösa
brunnspark

Ättekulla
Råå vallar
Råådalen
Örby ängar

Figur 2. Jordbodalen (rödmarkerad i
bilden) är en pulsåder i det system av
gröna stråk som kopplar samman stadens
större parker, natur- och rekreationsområden. Om stråket genom Jordbodalen
förlängdes och kompletterades österut
skulle stad, landsbygd och framtida stadsutvecklingsområden kunna kopplas ihop
till en helhet.

Förslagen som redovisas är endast
exempel på utvecklingsmöjligheter. I
följande arbete kommer en djupare
analys över områdena att göras, liksom en prioritering av åtgärder.
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Exempel på utvecklingsmöjligheter

Jordbodalen
Utveckling av kvaliteter och
starkare koppling österut

Beskrivning
Jordbodalen har utvecklats sedan
10 000 år tillbaka genom att vatten
skurit sig igenom sandsten, och den
är idag en viktig del av Helsingborgs
identitet.

Jordbodalen. Foto: Eva Lie

Jordbodalen präglas av skogskänsla
och vattenkontakt. I ravinen växer
blandlövskog med bok, ek, avenbok,
ask, al, björk och hassel. Genom dalen
slingrar sig Gåsebäcken längs vilken
man passerar dammar och träbroar,

mindre vattenfall och dramatiska
branter där berggrunden blottas. Här
och var bjuder små trädäck in till rast
och ro vid vattnet.
Jordbodalen är ett av stadens få ”tysta
områden” och fungerar både som ett
viktigt rekreationsstråk och som ett av
stadens större naturområden med ett
finmaskigt nätverk av stigar. Här finns
bland annat en stor lekplats, eldplatser och ett elljusspår på ca 1 km som
används flitigt av flanörer, joggare,
förskolor och skolor.
På sikt planeras Jordbodalen skyddas
som naturreservat.

Utmaningar
När Helsingborg växer och områden
såsom Närlunda, Elineberg och Ragnvalla förtätas kommer besökstrycket
på Jordbodalen att öka, vilket kräver
att området utvecklas, värnas och görs
mer robust.
Eftersom Jordbodalen omges av bebyggelse kan ytan inte bli större, vilket ställer krav på att andra områden
kan avlasta Jordbodalen. Att förlänga
stråket genom Jordbodalen österut
över Österleden och även norrut mot
Filborna skulle kunna tillgängliggöra
nya motions- och strövområden samtidigt som staden kopplas ihop med
landsbygden och framtida stadsutvecklingsområden. ( Se även delområde Filborna)
Jordbodalen. Foto: Martin Hadmyr
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en

Fältarpsväg

koloniområde

koloniområde

Gåsebäcken

mot
Gustavslund
Ö. Ramlösa

Eskilsminne

Folkparken

Kvalitetshöjande åtgärder samt
tillvaratagande av naturvärden
föreslås i Jordodalen.

Närlunda

Harlyckan

Elineberg
Figur 3. Analys och exempel på åtgärder.
Grönt stråk som föreslås förbättras

Exempel på åtgärder
Utveckla och värna Jordbodalen
► Förbättra tillgängligheten och öka
robustheten längs befintliga gångstigar.
► Stärk naturvärdena genom att
bland annat rensa och gräva ur
dammarna och värna tysta områden.
Se även över möjligheter till bullerdämpande åtgärder för bullerutsatta
områden.
► Rusta upp grillplatser samt skapa
mer attraktiva sittplatser.
► Öka tryggheten genom att se över
staket, räcken och belysning. Utveckla
även elljusspåren i området.
► Utveckla naturpunkten och ta
fram nya informationstavlor som till
exempel lyfter fram Jordbodalens
kulturhistoriska värden.
► Ta fram skötselplan för Jordbodalen i samband med reservatsbildning.

Förläng och koppla ihop
► Förbättra och förläng det gröna
stråket genom Jordbodalen österut
till Gustavslund och över Österleden
till Östra Ramlösa (se även förslag för
delområde Östra Ramlösa).

Grönt stråk
Elljusspår (ca 900 m)
Barriär
Säker passage för gående och cyklister
Naturpunkt Trädets hus
Näridrottsplats

Detta bidrar till att:
► Uppfylla delmålen om att ”öka
upplevelserna och tryggheten i
stadens grönområden”, ”öka nåbarheten, förbättra tillgängligheten och
skapa stråk i stadens grönområden”,
”förbättra klimat, luft och vatten”
samt ”marknadsföra och informera
om stadens grönområden”.

Utvärdering
Exempel på målvärden kommer att
tas fram i den fördjupade områdes
analysen.

Lekplats, toalett och grillplats
Grundskola
Förskola
Område där bebyggelseförtätning planeras

Andra exempel för
utveckling av Jordbodalen
► Möjligheterna till lek i
Jordbodalen föreslås förbättras.
Dessa åtgärder specificeras och
verkställs dock inom ramarna
för pågående Handlingsplan för
lekplatser.
► Öka tryggheten vid passager
under Fältarpsvägen.
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Beskrivning
Exempel
på av
utvecklingsmöjligheter
delprojekt

Östra Ramlösa
Nya ridvägar, promenadstråk
och kopplingar till staden

Beskrivning

Utmaningar

Östra Ramlösa består av ett småbrutet jordbrukslandskap med inslag av
ädellövdungar, märgelgravar, trädridåer, stenmurar och småvatten.
Från Bruces skog i norr och söderut
flyter Lussebäcken, som i höjd med
Skånebanan svänger tvärt västerut,
korsar Österleden och leder in i Ramlösaravinen.

I östra Helsingborg finns ett stort
behov av nya och sammanhängande
ridvägar som ansluter till de befintliga
i Bruces skog, inte minst i Gustavs
lund där ridande för närvarande
använder gång- och cykelvägar för att
ta sig fram.

Belastningen på Lussebäcken är idag
stor och tidvis är vattnet utsatt för
föroreningar.
Bebyggelsen i Östra Ramlösa består till stor del av hästgårdar varav
Ljusekulla och Långeberga gård är
de största. Just väster om Österleden
ligger Gustavslunds gård som huserar
ett femtiotal hästar och sammantaget
finns det i östra Helsingborg uppemot
200 hästar. Enstaka ridvägar finns i
landskapet och en sammanhängande
ridslinga finns i Bruces skog, där även
Helsingborgs fältrittsklubb håller till.
Östra Ramlösa är ett av stadens stora
utvecklingsområden. Under kommande 20-25 år planeras här upp till 3000
nya bostäder.
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Östra Ramlösa. Foto: Linda Hellberg

När Östra Ramlösa byggs ut kommer
nya och befintliga invånares behov
av rekreation att kunna tillgodoses
genom nya stråk, parker och natur
som enligt planprogrammet från
2012 planeras i området. Genom att
redan idag skapa gröna kopplingar
till Bruces skog, Jordbodalen och
Ramlösaravinen skulle stad och land
bindas samman och Östra Ramlösas
attraktivitet som bostadsmiljö öka.
Förutsättningarna att utveckla Östra
Ramlösa och koppla området till staden skulle förbättras om en säker passage över Österleden skapades i höjd
med Gustavslund. En sådan åtgärd
uppfattas dock som en infrastruktursatsning, och faller därför inte under
detta projekts investeringsbudget.
Med fler bostäder kommer de problem som uppstår kring Lussebäcken
vid flödestoppar sannolikt att öka,
varför det är angeläget att genomföra
åtgärder som medverkar till att Lussebäcken utvecklas på ett uthålligt sätt.
Sådana åtgärder kan även innebära en
ökning av de ekologiska och rekreativa värdena samt göra det säkrare att
röra sig längs bäcken.

Ridning i det gröna. Foto: Anders Ebefeldt

Förklaring till karta på motstående sida
Föreslaget grönt stråk för gående/ridning
Grönt stråk som behöver stärkas
Möjlig passage för gående/cyklister/
ridande
Passage som föreslås förbättras
Säker passage för gående, cyklister
och ridande
Grönt stråk
Ridväg
Hästgård
Ridhus
Naturpunkt
Rekreationsområde
Grundskola
Förskola
Större stadsutvecklingsområde

Exempel på åtgärder
Komplettera och utveckla
► Knyt ihop Östra Ramlösa med
Jordbodalen och Ramlösaravinen
genom att förbättra och förlänga
befintliga stråk.

Helsingborgs
ridhus

► Utveckla och komplettera gröna
stråk längs bland annat Lussebäcken
så att en promenadslinga skapas från
Östra Ramlösa till Bruces skog.
► Skapa ridvägar som förbinder Gustavslund, Östra Ramlösa och Långeberga med Bruces skog.

Bruces skog

Naturpunkt Fågelsjö

Naturpunkt
Skogen

► Förbättra vattenkvaliteten i Lussebäcken och motverka översvämningsrisker.

Detta bidrar till att:

leden

Öster

► Uppfylla delmålen om att ”öka
nåbarheten, förbättra tillgängligheten
och skapa stråk i stadens grönområden”, ”stärka naturvärdena och öka
den biologiska mångfalden” samt
”förbättra klimat, luft och vatten”.

Ljusekulla gård

Långeberga

Utvärdering
Exempel på målvärden kommer att
tas fram i den fördjupade områdes
analysen.

Långeberga gård

n

väge
ltarps

Fä

Långebergaskogen

Andra exempel för
utveckling av
Östra Ramlösa

Naturpunkt
Vattenvård

Gustavslund

Möjligt läge för planskild
passage för gående och
cyklister mellan Östra
Ramlösa och Jordbodalen

n

sväge

Påarp

Lussebäcken

► Nya grönområden föreslås i
Planprogram för del av fastigheten
Östra Ramlösa 6:4 m fl (12-08-17)
och genomförs i ett senare skede.
► Våtmarker (vattenvårdsåtgärder i
Lussebäcken).

► Skapa trygga passager över

Österleden som knyter ihop
Östra Ramlösa med Jordbodalen
respektive Ramlösaravinen. För att
ge en tydligare grönstrukturkoppling
skulle en av dessa kunna vara en
ekodukt (uppskattad kostnad
ca.21 MSEK).

E4/E6/E20

Gustavslunds
gård

Ö. Ramlösa

banan

Skåne

► Skapa trygga passager över
Fältarpsvägen till Bruces skog.

Passage som om den förbättras
ger koppling mellan Östra
Ramlösa och Ramlösaravinen

Figur 4. Analys och exempel på åtgärder.
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Beskrivning
Exempel
på av
utvecklingsmöjligheter
delprojekt

Filborna
Gåsebäcken öppnas upp i grönt
stråk ända till Filborna skogspark
Exempel på dagvattendamm. Foto: Anita Göransson

Beskrivning
Gåsebäckens sträckning uppströms
Jordbodalen går genom ett nord-sydligt grönstråk som fungerar som en
viktig koppling för gående och cyklande i bland annat Adolfsberg, Ragnvalla och Sofieberg. Från Jordbodalen
sett börjar stråket norr om Fältarpsvägen och upphör vid Filbornavägen,
just söder om Filborna skog.
Gåsebäcken är idag nedgrävd i kulvert
nästan hela vägen norr om Fältarpsvägen, men på Skånska rekognoseringskartan från 1815 kan man se hur
Gåsebäcken sträcker sig till Jordbodalen hela vägen från det område som
på 1970-talet blev Dalhem.

gelse norr om Jordbodalen kommer
ökad andel hårdgjord yta och större
dagvattenflöden kunna leda till erosionsproblem i Jordbodalen om inte
åtgärder för dagvattenhantering görs
uppströms. Ökad nederbörd, som
följd av pågående klimatförändringar,
kan medföra ännu större problem.
Möjligheten att längs stråket från
Jordbodalen och norrut nå natur och
rekreation i Filborna och Bruces skog
motverkas idag av Filbornavägen samt
en ca 150 meter lång sträcka norr
om denna där gångväg saknas. Med
relativt små medel skulle stråket kunna förlängas och resultera i ett grönt
stråk hela vägen från Jordbodalen till
Filborna och Bruces skog.

Utmaningar
Med en allt tätare stad och ny bebyg-

Filborna skog. Foto: Pontus Runeke
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Figur 5. Skånska rekognoseringskartan,
år 1815. Färgläggning ej ursprunglig. Rosa
ram anger gräns för delområde Filborna.
Gåsebäckens sträckning anges i blått.

Exempel på åtgärder
Utveckla och återskapa vatten
► Återskapa Gåsebäcken uppströms
Jordbodalen i grönstråket norrut mot
Filborna.
► Skapa våtmark eller dammar som
höjer de rekreativa och biologiska
värdena samtidigt som den större
volymen för vatten motverkar nivåhöjningar i Jordbodalen.

Filborna skogspark
Ny koppling skulle ge
sammanhållet grönt
stråk mot Filborna
och Bruces skog.

ägen

Filbornav

Förbättra och koppla
► Öka tillgänglighet och trygghet
genom att förbättra stråket från
Jordbodalen och förlänga det norr om
Filbornavägen så att Filborna skogspark kan nås på ett enkelt och säkert
sätt.

Detta bidrar till att:
► Uppfylla delmålen om att ”öka
upplevelserna och tryggheten i stadens grönområden”, ”öka nåbarheten,
förbättra tillgängligheten och skapa
stråk i stadens grönområden”, ”förbättra klimat, luft och vatten” samt
”stärka naturvärdena och öka den
biologiska mångfalden”.

Utvärdering
Exempel på målvärden kommer att
tas fram i den fördjupade områdes
analysen.

Ragnvalla

Gåsebäcken skulle kunna
öppnas upp och damm
eller våtmark skapas.

Adolfsberg

Andra exempel för
utveckling av Filborna
► Filborna skogspark har de senaste
5 åren, genom ett samarbete mellan
Stadsbyggnadsförvaltningen och
SLU Alnarp, förädlats. Detta samarbete fortsätter även i framtiden.

Föreslaget grönt stråk
Behov av säker korsning av väg
Barriär

Fältarpsvägen

Säker passage för gående och cyklister
Grönt stråk
Sträcka där Gåsebäcken är kulverterad
Grundskola
Förskola

len
oda

Gåsebäcken

b

Jord

Figur 6. Analys och exempel på åtgärder.

Område där bebyggelseförtätning planeras
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Ekonomi
De exempel på åtgärder som beskrivs inom respektive delområde är kopplade till investerings
budgeten i Ett grönare Helsingborg – Handlingsplan för Helsingborgs grönstruktur 2014-2020.

För att långsiktigt säkra de kvaliteter
och värden som förslagen i detta projekt bidrar till krävs inte bara investeringar utan också tillräckliga medel
för drift och underhåll. Samtidigt är
ambitionen att de åtgärder som föreslås ska kunna leda till att underlätta
driften och minska underhållet vilket

till viss del kan leda till minskade
kostnader. Kostnaderna för investering
och drift summeras i figur 7 nedan.

Figur 7. Uppskattade kostnader för projektet.

Delområde	Investeringskostnad	Ökad årlig driftskostnad
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Jordbodalen

6 msek

0,18 msek

Östra Ramlösa

2 msek

0,06 msek

Filborna

4 msek

0,12 msek

summa

12 MSEK	

0,36 MSEK

Ett grönare Helsingborg
Handlingsplan
för helsingborgs grönstruktur 2014 – 2020

stadsbyggnadsförvaltningen
Järnvägsgatan 22 · Postadress SE-251 89  H elsingborg · Helsingborg kontaktcenter 042-10 50 00 · helsingborg.se
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