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1. Inledning 

Landskapet är en helhet vars ständiga förändring påverkas av våra beslut.   

Platsens naturgeografi i kombination med kulturyttringar skapar landskapet. 

 

I detta PM har vi ambitionen att synliggöra och levandegöra gårdagens och 

nutidens landskap som underlag för att förstå dagens landskap. 

 

För läsbarhetens skull delas rapporten in i olika rubriker som landskap, kulturmiljö 

etc. medan den historiska analysen löper som en röd tråd genom analysens alla 

delar. 
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2. Kulturmiljö 

2.1 Områdets historia 
Helsingborg är en av Nordens äldsta städer med rötter tillbaka till vikingatiden. På 

den tiden utgjorde området kring Råån den viktigaste handelsplatsen i området. 

Vid sekelskiftet, 1800-1900, hade Råån utvecklats till Sveriges största fiskeläge.  

Orten Köpinge, belägen vid platsen för dagens Ättekulla trafikplats, var länge mer 

betydelsefull än Helsingborg som handelsort i området.  

 

Helsingborgs läge bidrog till att stadens betydelse ökade med tilltagande sjöfart 

och handeln i Öresund samt genom stadens betydande roll i konflikterna och 

krigen mellan Danmark och Sverige fram till 1700-talet. Det strategiska läget var 

förutsättning för Helsingborgs grundande och dess betydelse fram till idag. 

Historiskt har handel, fiske och åkerbruk utgjort stadens viktigaste näringar. 

 

Införandet av Öresundstullen, i början av 1700-talet, påverkade Helsingborg och 

minskade handeln i staden kraftigt. Tullen avskaffades först under andra hälften 

av 1800-talet, då staden återhämtade sig. Industrier började växa fram och 

hamnen blev en viktig exporthamn för framförallt spannmål. Helsingborgs 

befolkningsökning var, mellan 1850 och 1900, den största i Sverige. 

 

En stor del av Helsingborgs framgång under 1800-talets senare hälft beror på ett 

flertal förbättringar av infrastrukturen som genomfördes i staden. Det förbättrade 

järnvägsnätet förde stora mängder varor till Helsingborg och föranledde 

utbyggnad av hamnanläggningarna. Den kraftigt expanderande befolkningen 

bidrog till att bebyggelsens starka framväxt. I början av 1900-talet inkorporerades 

därför delar av de omgivande municipalsamhällena och landskommunerna som 

Raus, Köpinge och Råå.  

 

1970 byggdes motorvägen mellan Malmö och Helsingborg och 1978 invigdes 

trafikplats Kropp, vid denna tid, Sveriges största trafikplats.  

 

Helsingborg har behållit sin position som knutpunkt för varudistribution i regionen, 

med ett flertal etablerade åkeriföretagen och distributionscentraler. Hamnen är 

Sveriges näst största containerhamn och hyser även en frekventerad färjetrafik. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Norden
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vikingatiden
http://sv.wikipedia.org/wiki/1978
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trafikplats_Kropp
http://sv.wikipedia.org/wiki/Helsingborgs_hamn
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Figur 1 Bilderna visar de viktigaste vägarna samt Helsingborgs utbredning vid 
två tillfällen i historien samt idag. På kartorna syns;  

år 1914 - Helsingborgs infrastrukturförbättringar och befolkningsökning genom 

stadens ökade utbredning och nya järnvägar. 

år 2014 - motorvägen mellan Helsingborg och Malmö, vilket resulterat i ett 
förändrat vägnät och nya rörelseriktningar i landskapet. 

 

 

  



 
  

 

4 av 23 

 

PM Landskap och Kulturmiljö 

 

ÅVS E4/E6/E20 Helsingborg 

Unr 1320006999 
 

 

2.2 Historiska karaktärsområden 
De historiska karaktärsområdena representerar olika tidsdjup i dagens landskap. 

Historiska kartor från 1814 samt 1914 har studerats och jämförts med nutida 

kartor för att fastställa områden med högt respektive lågt tidsdjup, det vill säga 

områden där den historiska funktionen och karaktären består än idag och är 

läsbar, samt områden med lägre tidsdjup, där historiskt läsbara sammanhang är 

svaga eller svåra att uttyda. 

 

Områden med tidsdjup, från innan skiftena, karaktäriseras av att den 

övergripande karaktären från denna tid fortfarande är läsbar. Det kan alltså 

förekomma enstaka platser eller punkter inom detta område som har ett högre 

och/eller lägre tidsdjup.  

2.2.1 Innan skiftena 
Områden med högst tidsdjup är Rååns dalgång, Vasatorps gård, området runt 

Kropp och Rosendal samt Väla skog. Dessa områden har ett läsbart tidsdjup sedan 

skiftesreformerna. Området runt Kropp och Rosendal består av stora odlade fält 

med samlad bebyggelse vilket är ett resultat av ägostrukturen och godsets 

brukande av markerna. Merparten vägar i området har högt tidsdjup. Tidsdjupet 

är utmärkande tydligt i Kropps kyrkby och vid Rosendals slott som byggdes redan 

1615. 

 

Väla skog visar på ett högt tidsdjup, vilket utläses av de gamla bokarna och Väla 

gård, med anor från 1800-talet. Vasatorps herrgård uppfördes 1851 men redan på 

rekognosceringskartan, från 1814, kan man avläsa en byggnad vid Vasatorp. Allén 

som leder upp till gården förstärker den historiska läsbarheten.  

 

Rååns dalgång har ett mycket högt tidsdjup med många äldre bosättningar och 

fornlämningar från stenåldern och framåt. Tidsdjupet vid Raus kyrka utmärker sig 

tydligt.  

2.2.2 Efter skiftena 

Karaktärsområden med tidsdjup från tiden efter skiftena är jordbrukslandskapet 

runt Påarp och Bårslöv samt jordbrukslandskapet nordväst om Väla skog. 

Karaktärsdrag i landskapet efter skiftesreformerna är splittrade byar och därmed 

bebyggelse utspridd i landskapet.  

 

Området vid Bruces skog har ett läsbart tidsdjup från början på 1900-talet. 

Skogsområdet närmast väg E4/E6/E20 visar idag nästan exakt samma utbredning 

som på Häradsekonomiska kartan från 1914. Kopplingen mellan Bruces skog och 

Vasatorp, som fanns fram tills byggandet av väg E4/E6/E20, är dock idag inte 

läsbar. 

2.2.3 Modern och blandad karaktär 

Områden med lågt läsbart tidsdjup utmärks av modern bebyggelse/ karaktär som 

Bårslöv, Påarp och Ödåkra, bostadsområdena i östra Helsingborg samt 

industriområdena och området runt Väla.  
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Vasatorps golfbana och karaktärsområdet Östra Ramlösa samt Backgården 

redovisas som blandad karaktär på grund av att stora delar av områdena har lång 

kontinuitet i markanvändningen medan områdenas funktion och karaktär delvis 

har förändrats. Skogsområdena vid Vasatorps golfbana visar ett högt tidsdjup, 

men användningen av området som golfbana med nya element, typ klippt gräs, 

sandbunkrar och vattensamlingar, är av modern karaktär med ett lågt tidsdjup.  

 

 

Figur 2 Historiska karaktärstyper samt historiska kommunikationsstråk som 

består idag. 
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Figur 3 Tidsdjupet är tydligt läsbart vid Raus kyrka. 

 

Figur 4  Utsnitt från Häradsekonomiska kartan. År 1914 fanns en stark 
koppling mellan Bruces skog och Vasatorp. När väg E4/E6/E20 byggdes strax 

väster om Vasatorps gård försvann denna koppling så när som på 
gång/cykelvägen som idag löper under motorvägen med samma sträckning som 
den historiska vägen. 
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2.3 Skydds- och restriktionsområden 

2.3.1 Riksintresse kulturmiljö 

Riksintresse kulturmiljö Rååns dalgång innefattar skydd i form av 

landskapsdominerande fornlämningsbestånd som vittnar om 

bosättningskontinuitet sedan stenåldern samt bevarandevärden i form av stora 

bymiljöer samt Råå fiskeläge och skepparsamhälle.  

 

Riksintresse kulturmiljö Rosendal – Kropp består av ett storslaget slotts- och 

produktionslandskap med allé- och vägsystem framvuxet kring Rosendals slott och 

dess omfattande, välbevarade ekonomibebyggelse. Kropp kyrkby som är knuten 

till slottet har bevarade karaktäristiska och funktionsrelaterade bebyggelseinslag. 

2.3.2 Fornlämningar 
En mängd fornlämningar förekommer i området. Fornlämningar skyddas enligt 

Lagen om kulturminnen (KML), vilket medför förbud att, utan tillstånd från 

Länsstyrelsen, på något sätt förändra, ta bort eller täcka över fornlämningar. 

2.3.3 Länsstyrelsen kulturmiljöprogram 
Kulturmiljöprogram för Skåne är ett regionalt och skånskt kunskapsunderlag. 

Inom området återfinns ett antal delområden beskrivna i kulturmiljöprogrammet.  

 

Helsingborg 

Helsingborgs stadsbebyggelse med gatunät, fastighetsindelning, torgbildningar, 

parker, planteringar och ett variationsrikt byggnadsbestånd avspeglar 

utvecklingen av medeltidens befästningsstad fram till 1800-1900-talens industri-, 

handels- och sjöfartstad. 

 

Rååns dalgång 

Området åskådliggör en kontinuerlig utveckling av kulturlandskapet från yngre 

stenålder till nutid. Den agrara inriktningen har varit dominerande med 

landskapspräglade fornlämningarna från olika tider, där det av de medeltida 

godsen präglade slottslandskapet, plattgårdarna från 1800-talet, Råås gatunät och 

bebyggelse, betesmarkerna och det öppna jordbrukslandskapet utpekats som 

särskilt betydelsefulla för området;. 

 

Rosendal - Kropps kyrkby 

Området utgör ett öppet kulturlandskap med allé- och vägsystem, som genom 

sekler formats av sätesgården Rosendals förvaltning, vari Rosendals slott med 

tillhörande ekonomibyggnader och Billehuset är en anläggning med högt 

kulturhistoriskt värde. 

 

Fleninge  

Fleninge har karaktär av ett vägsamhälle. Dess tradition som vägknut går tillbaka 

till 1600-talet och hade stor betydelse fram till 1964 då motorvägen bidrog till att 

färre resenärer passerade Fleninge. 
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Ramlösa 

Ramlösa brunn med park är en av få bevarade genuina brunnsmiljöerna från 

1800-talet och representerar som helhet en miljö av stort arkitektur- och 

medicinhistoriskt intresse. Brunnshotellet är en av Sveriges största träbyggnader.  

 

Länsstyrelsen kulturmiljöstråk 

Kulturmiljöstråken omfattar stora landområden och flera kommuner varför de 

redovisas separat från områdena i kulturmiljöprogrammet.  

 

Skånelinjen, Per Albin-linjen  

Skånelinjen, även kallad Per Albin- linjen, började byggas år 1939. Försvarslinjen 

är en unik företeelse, med flera värn, som tydligt visar Skåne som gränsprovins.  

 

Kommunalt kulturmiljöprogram/bevarandeprogram 

Det kommunala kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag för intressanta 

kulturmiljöer i kommunen. Ett flertal områden från kulturmiljöprogrammet finns i 

området. Bevarandevärdena sträcker sig från historiska vägnät till by-, gårds,- 

och verksamhetsmiljöer samt stationssamhällen.  

2.3.4 Natur/kulturstråk 

Se 3.2 Grönstråk och samband. 

 

2.4 Analys/slutsatser kulturmiljö 
Området har ett mycket varierande tidsdjup med påtagliga kontraster mellan 

moderna och ålderdomliga miljöer. Den mest betydande förändringsprocessen 

som pågår idag är stadens expansion, vilken ger sig uttryck på många platser i 

landskapet runt väg E4/E6/E20. 

 

En del historiska samband har försvunnit på grund av moderna förändringar och 

exploatering, vilket försvårar den historiska läsbarheten, exempelvis byggandet av 

motorvägarna som skurit av de historiska kopplingarna mellan Vasatorp och 

Bruces skog samt mellan Väla gård och Väla by. 

 

Delområden med hög läsbarhet och höga kulturhistoriska värden finns dock kvar i 

området; Kropp kyrka, Rosendals slott med omgivningar, jordbrukslandskapet 

runt Ekeberga/Påarp, Väla skog och Rååns dalgång.  

 

 

  

http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-i-skane/kulturmiljostrak/Pages/Skanelinjen_Per_Albin-linjen_.aspx
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Figur 5 Sammanställning av skydds- och restriktionsområde. 
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3. Landskap  

3.1 Landskapets struktur 

3.1.1 Riktningar 
Rååns dalgång löper i väst–östlig riktning strax söder om projektområdet och 

utgör en tydlig övergripande riktning i landskapet. Andra markanta riktningar är 

väg E4/E6/E20 i nord-sydlig riktning, väg E4 i väst-östlig riktning samt järnvägen 

mot Påarp, Mörarp och Åstorp.  

3.1.2 Topografi 
Topografin i området varierar, med högsta punkt ca 90 meter över havet och 

lägsta punkt ca 10 meter över havet.  

 

Från väg E4/E6/E20 är sikten västerut mot staden till stor del begränsad, medan 

den österut bjuder på sporadiska öppningar/siktstråk över landskapet. Från flera 

platser i och runt projektområdet, till exempel vid trafikplatserna, har man vida 

utblickar över området.  

3.1.3 Landskapsrum 
Väster om väg E4/E6/E20 ramas de öppna landskapsrummen in av stadens 

bebyggelse och skogsområden vilket medför att de öppna landskapsrummen 

fungerar som luckor och/eller mellanrum i bebyggelsen. 

Öster om vägen är förhållandet det motsatta då det öppna landskapet dominerar. 

Här skapar istället sluten bebyggelse och skogsdungar enstaka objekt i det öppna 

landskapsrummet (se figur 6).  

3.1.4 Landmärken 
Kropp kyrka är ett historiskt landmärke som består än idag. Moderna landmärken 

i området utgörs av bl. a. ICA’s lager, Finax silo och värmeverket.  
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Figur 6  Kartan visar fördelningen av öppna och slutna landskapsrum samt de 

viktigaste övergripande riktningarna och landmärkena i området (rosa markering). 
Landskapsbildsskyddets utbredning vid Rååns dalgång (rosa skraffering). 
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Figur 7 Landmärket Kropp kyrka sett norrifrån. 

3.2 Landskapsbild 
Landskapsbilden är mycket skiftande i området främst på grund av sitt läge i 

gränslandet mellan stad och land. Det rurala landskapet, som funnits på platsen 

tidigare, trycks undan genom stadens expansion och utökningen av 

verksamhetsområden. Denna process innebär att ruralt och urbant, småskaligt 

och storskaligt samt gammalt och nytt, blandas.  

 

Landskapet öster om väg E4/E6/E20 kan beskrivas som ett ruralt öppet landskap 

påverkat av infrastrukturelement; stora vägar och kraftledningar. Gamla 

vägsträckningar finns kvar och även viss äldre bebyggelse.  

 

Runt Kropp är åkrarna större och landskapet upplevs som mer storskaligt. 

 

Längre söderut runt Påarp och Bårslöv är landskapet mer småskaligt med mindre 

åkrar, fler hus med modern arkitektur och bebyggelsen mer utspridd i landskapet.  

Landskapet väster om vägen har en tydligare periurban, ”blandad” karaktär.  

 

Områden som Väla, värmeverket och Långeberga industriområde är storskaliga 

med industriell karaktär. Åkermarken och äldre gårdar vid Långeberga framstår 

här i klar kontrast med sin ålderdomliga och småskaliga karaktär.  

 

Mer om landskapskaraktär för olika delar av projektområdet återfinns rubriken 

Landskapstyper/landskapskaraktärer. 

3.3 Skydds- och restriktionsområden 

3.3.1 Landskapsbildsskydd 
Landskapsbildsskydd, enligt 19 § naturvårdslagen i dess lydelse före 1975, finns i 

Rååns dalgång. Inom området råder förbud att, utan länsstyrelsens tillstånd, 

uppföra ny byggnad, anordna upplag, schakta, kalavverka lövskog, avverka träd i 

alléer, utföra skogsodling. 
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Figur 8 Jordbruksmark med utspridda hus och skogsdungar vid Påarp skapar 
en småskalig karaktär som resultat av skiftena under 1800- och 1900-talet. 

 

 

Figur 9 Stora fält och samlad bebyggelse skapar ett jordbrukslandskap av 
storskalig karaktär med tidsdjup från före skiftesreformerna. 
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Figur 10 ICA’s storskaliga byggnad skapar en stor kontrast till småskalig 

bostadsbebyggelse vid Ekeberga. I bilden kan avläsas den pågående processen av 
stadens expansion som trycker undan de kvarvarande delarna av förutvarande 
jordbruksmark. 

 

 

Figur 11 Vid Väla gård möts ett område med högt tidsdjup med det storskaliga 

och moderna handelsområdet. 
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3.4 Landskapstyper  
Landskapstyperna ger en översiktlig uppfattning om vilka funktioner och värden 

landskapet har. De är, i huvudsak, definierade baserat på topografi och 

markanvändning och representerar generella typer av landskap.  

 

Landskapstyperna visar att väg E4/E6/E20 bildar en gräns mellan urbana och 

rurala landskapskaraktärer. Helsingborgs stad har genom historien expanderat 

österut men har ännu inte sträckt sig över motorvägen. Industri- och 

handelsområden finns i anslutning till de större vägarna och järnvägarna. 

Periurbana områden återfinns väster om väg E4/E6/E20 där åkermark, 

verksamhetsområden och nya områden för bostadsbebyggelse blandas. Bårslöv 

och Påarp ligger skilt från Helsingborgs stad och väg E4/E6/E20 förstärker detta 

förhållande genom vägrummens barriäreffekt.  

 

Figur 12 Landskapstyper runt väg E4/E6/E20.   
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3.5 Landskapskaraktärer  
Landskapskaraktärerna är en mer detaljerad, platsspecifik indelning av 

landskapstyperna och visar områden i landskapet med olika användning och 

karaktär.  

 

Figur 13 Landskapskaraktärer kring väg E4/E6/E20. 
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3.5.1 Kort beskrivning landskapskaraktärerna: 
 

Ödåkra, Påarp och Bårslöv tätorter 

Samlad bebyggelse utanför Helsingborgs tätort. Orterna var ursprungligen små 

byar som under andra hälften av 1900-talet utvecklades till större 

bostadsområden.  

 

Väla handelsområde 

Storskaligt besöksintensivt handelsområde. 

 

Berga, Väla, Långeberga och Köpingegårdens industriområde  

Tätortsnära industriområde. Många verksamheter är inriktade på transport.  

 

Väla skog 

Skogsområde bestående av gammal bokskog med höga natur- och 

upplevelsevärden. Området är bullerstört.  

 

Björka skog 

Tätortsnära skogsområde med något begränsad tillgänglighet.  

 

Ljunghem 

Skogsområde med lägre upplevelsevärde. Området är bullerstört. 

 

Väla by med omgivning 

“Mellanområde” i närheten av handels- och industriområde bestående av 

bostäder, verksamheter och jordbruksmark. Väla gård och Väla by separeras av 

motorvägen.  

 

Värmeverket 

Högt beläget industriområde där värmeverket bildar ett landmärke.  

 

Filborna och Bruces skog 

Större rekreationsområde bestående av skog, åkermark och betesmark. Nära 

motorvägen är området bullerstört. 

 

Uppbrutet jordbrukslandskap 

Jordbruksmark med mindre fält där vägar, byggnader och skogsdungar bryter upp 

landskapet i mindre rum/enheter.  

 

Storskalig jordbruksmark 

Jordbruksmark med stora sammanhängande fält. Bebyggelsen är samlad i byar 

och vid vägar. 

 

Kropp 

Liten kyrkby belägen på en höjd intill trafikplats Kropp.  
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Rosendal 

Slottsmiljö med tillhörande skogsområde. 

 

Vasatorps gård 

Gårdsmiljö med äldre kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

 

Vasatorps golfbana 

Golfbana med gräsmatta och skogsdungar, bullerstört. 

 

Backgården 

“Mellanområde“ bestående av kolonilotter, jordbruksmark och skogsdungar. 

 

Östra Ramlösa 

Tätortsnära landsbygd starkt påverkad av omkringliggande industriområde. Del av 

stadens expansionszon.  

 

Rååns dalgång 

Dalgång kring Råån med höga natur- och kulturvärden omgiven av åkermark och 

lövskog. 

 

3.6 Analys/slutsatser landskap 
Väg E4/E6/E20 är en starkt markerad riktning i landskapet och utgör idag gräns 

mellan rurala och urbana landskapskaraktärer. Den varierande topografin skapar 

utblickar vilket medför att förändringar i landskapet blir synliga från långt håll. 

Landskapet runt vägen är påverkat av infrastruktur och storskaliga 

verksamhetsområden men innehåller också småskaliga element och rural 

karaktär. Detta möte mellan nytt och gammal samt storskaligt och småskaligt kan 

utvecklas till en kvalitet som accentuerar karaktärerna eller kan resultera i en 

negativ påverkan på äldre och/eller småskaliga strukturer som riskerar att 

”tryckas undan”.  

4. Natur och rekreation 

4.1 Grön- och rekreationsområden  
Det viktigaste och största grönområdet i anknytning till väg E4/E6/E20 är Bruces 

skog, belagen direkt väster om motorvägen i närheten av trafikplats Vasatorp. 

Bruces skog är ett av de tre största grönområdena i kommunen och fungerar som 

rekreationsområde/mötesplats för stadens östra delar. Området är starkt påverkat 

av buller från väg E4/E6/E20 vilket påtagligt minskar rekreationsvärdet i närheten 

av vägen.  

 

Söder om trafikplats Helsingborg södra vid Råån ligger Råådalen, ett av de tre 

viktigaste grönområdena i kommunen. I dalgången, invid ån, finns vandringsstigar 

som löper genom ett varierat kultur- och naturlandskap. Delen av området nära 
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vägen är bullerstört. Rååns dalgång skyddas som Natura 2000-område, 

Riksintresse för naturvård och naturreservat. 

 

Andra grönområden är Björka skog, Vasatorp, Ljungberga, Rosendal och Väla skog 

som också är naturreservat. Mest betydelsefull ur rekreationssynpunkt är troligen 

den välfrekventerade Väla skog som består av äldre bokskog. 

Vasatorp har både kulturhistoriska värden och naturvärden men är på grund av 

golfbanan begränsat tillgänglig. Rosendalsområdet visar höga kulturhistoriska 

värden och naturvärden. Ljungberga är ett skogsområde, till viss del bullerstört 

med lägre upplevelsevärden.  

Runt Påarp och Bårslöv består grönområdena av träddungar och alléer i 

åkerlandskapet 

 

 

Figur 14 Sammanställning av grön- och rekreationsområden. 
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4.2 Grönstråk och samband 
Tre övergripande natur- och kulturstråk finns utpekade i Helsingborgs 

översiktsplan; Landborgen-Skälderviken, Vasatorpsstråket och stråket Råådalen 

med Örbyängar, varav de två sistnämnda berörs av projektområdet. Inom dessa 

stråk finns de flesta värdefulla och karaktäristiska natur- och kulturmiljöerna i 

kommunen. Stråken är, i egenskap av sammanhängande större områden för 

människor att röra sig igenom, värdefulla för rekreation och friluftsliv. 

Sammanhängande grönområden har en viktig funktion för den biologiska 

mångfalden i form av spridningskorridorer för djur och växter. 

 

Stråket Landborgen-Skälderviken är beläget i norra delen av kommunen och 

innefattar slotts- och herrgårdslandskap.  

Vasatorpsstråket löper från Vasatorp mot Mörarp och planeras på sikt utvecklas 

österut mot Söderåsen. 

Stråket Råådalen med Örbyängar sträcker sig från Helsingborg stad söderut längs 

Rååns dalgång och innefattar ålandskapet med omgivningar.  

 

Förutom de övergripande stråken uttrycker kommunen i översiktsplanen målet att 

utveckla samband mellan parker och andra natur- och vattenområden i 

kommunen. En av dessa önskade länkar sträcker sig över väg E4/E6/E20 och 

syftar till att koppla samman grönområden vid Ödåkra och Kropp. 

4.3 Skydds- och restriktionsområden 

4.3.1 Natura 2000 
Natura 2000 området, Rååns dalgång, ligger strax söder om projektområdet. 

Bevarandevärdena är de naturtyper som förekommer inom området, exempelvis 

vattendrag med flytbladsvegetation, bokskog och ek-avenboksskog. Här återfinns 

även ädellövskog med inslag av bland annat äldre ekar. Fågellivet är rikt i 

området med arter som forsärla, mindre hackspett, sommargylling och 

kungsfiskare. 

4.3.2 Naturreservat 
Naturreservatet i Rååns dalgång är skyddat på grund av sitt karaktäristiska 

mosaikartade kulturlandskap med många ålderdomliga inslag. Ändamålet med 

reservatet är att bevara sociala värden och naturvärden. Naturreservatet ska 

kunna användas av allmänheten till strövande, motion och friluftsliv samt för 

undervisning. 

 

Naturreservatet Väla skog karaktäriseras av gammal bokskog med inslag av ek, 

ask, lind, avenbok, björk och al. Buskskiktet är artrikt med bland annat vävar av 

vildkaprifol och murgröna samt den sällsynta skogskornellen. 
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4.3.3 Riksintresse naturvård 
Riksintresse för naturvård, Rååns dalgång, skyddar främst dalgångens 

landskapsestetiska värden och den rika biologiska mångfalden som kulturmiljö och 

vattenmiljö.  

4.4 Analys/slutsatser natur och rekreation 
Väg E4/E6/E20 korsar Vasatorpsstråket och Råådalen med Örbyängar och skapar 

en barriäreffekt framförallt i form av begränsad rörlighet i stråken. Buller från 

trafiken innebär en ”dubbel” barriäreffekt, då det minskar grönområdenas 

rekreationsvärde.  

 

Bruces skog/Vasatorp kan vara en lämplig plats för att överbrygga vägens 

barriäreffekt eftersom området dels utgör del av ett sammanhängande, större 

stråk och dels att grönområdena på båda sidor vägen ligger direkt intill 

vägområdet. Trafikplats Kropp kan vara ett annat lämpligt ställe att försöka 

överbrygga vägens barriäreffekt då man här kan koppla ihop grönstruktur i en 

större skala.  
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Figur 15 Stora barriärer och förslag på områden att överbrygga. 
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Figur 16 Grönstruktur i regionen. De svarta pilarna visar möjliga större 

grönstråk. 

 


