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Teori  

Infarten – ”Bostadens hall” 
Enligt lexikon är en infart en ”sträcka som utgör en övergång från en 
större väg till mer lokala kommunikationsleder”. I detta arbetet 
innebär ordet infart övergången mellan väg och gata. En väg som 
kommer från landsbygden och slutar nära stadskärnan där trafiken 
har en tydlig spridning. 
 
Infarten ska på ett effektivt sätt visa vägen mot staden. Infartens 
utformning skall va ra sådan att körsättet måste förändras och 
hastigheten trappas ner, och att trafikmiljön markerar övergången 
från land till stad. Den ska även ge en positiv resandeupplevelse och 
staden kan annonsera sig på ett välkomnande och intresseväckande 
sätt. Infarten skall på ett sätt som framhäver invånarnas hemkänsla 
framhäva stadens identitet. 
 

 
Ett bra exempel på rumsbildande element.  

Foto: Helena Drottenborg, H.  /www.tft.lth.se/staff/HelenaD.htm 

Det finns ytterligare två typer av vägar i stadens närhet, genomfarten 
som tar trafikanten genom staden och ut på andra sidan utan större 
problem och förbifarten som tar trafikanten förbi staden på ett 

smärtfritt sätt utan någon som helst kontakt med staden. Skissen 
nedan visar de tre typerna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Infart                   Genomfart                    Förbifart 
 
Ronneby hade sin medeltida stadsplan i behåll fram till branden år 
1864. Det fanns två stadsportar, en på vardera östra- och västra 
sidan, de förbands av landsvägen, ytterligare en väg söder ut från 
landsvägen fanns. Landsvägen blev sedermera riksväg 15 som gick 
genom staden i öst – västlig riktning. Redan från medeltiden var det 
den västra infarten som var viktigast för staden. I och med E22ans 
tillkomst fick Ronneby en förbifart också och infarterna fick en 
tydlig yttre avgränsning. 
 
 
Ser man på infarten i historiskt perspektiv så började det med 
stadsporten som var en del av stadens försvarsverk. Staden skulle 
avgränsas från landsorten som en sluten helhet såväl funktionellt 
som arkitektoniskt. 
I slutet av 1700-talet försvann försvarsanläggningarna och gränserna 
mellan stad och land började luckras upp. I nya planer betonades 
någon gata som huvudstråk och alléer blev ett populärt inslag i 
stadsbilden. De första alléerna anlades vid mitten av 1700.  
Järnvägens tillkomst i början av 1800-talet innebar att fabriker kunde 
lokaliseras utanför staden. Järnvägsstationen byggdes utanför staden 
och dess närmiljö anlades som en välskött park.  
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Jämte hamnen var detta stadens viktigaste entré. Detta innebar att 
staden delades upp och arbetsplatser och bostäder var separerade 
från varandra. Städer med goda kommunikationer växte och 
stationerna ligger i dag mitt i städerna och har mist sin betydelse 
som stadsentré. 
 
I takt med urbanisering och ökad trafik har relationen mellan vägen 
och den byggda miljön förändrats. Mötet mellan staden och vägen 
var tidligare förr när landvägen övergick till stadsgata. När 
stadsgatorna inte kunde rymma genomfartstrafiken byggdes 
förbifartsleder och genomfartsleder som var utformade helt på 
trafikens villkor. Dessa leder avskildes alltmer från staden i övrigt. 
Trots stadens täthet och mångfald strävade man efter att skilja vägen 
staden för att skapa hög framkomlighet. Ronnebys infarter kom till 
runt 1970-talet då E22 (Riksväg 15) byggdes.  
 
Infarten till staden är som bostadens hall, det är här som man får det 
första intrycket och det är här som man leds vidare till resten av 
rummen. 
Det finns många frågor att ställa när det gäller arbetet med infarter 
och vad en bra infart ska svara upp till. I mitt arbete har jag försökt 
ta fram förslag som kan ligga till grund vid förnyelseprojekt för alla 
tre infarterna. Vidare har jag strävat efter att framhäva det som är 
specifikt för var och en av infarterna. Tanken är ändå att det ska 
finnas ett gemensamt tema som kan stärka Ronnebys identitet. 
Variationen längs en infart är ett viktigt element för besökaren när 
han är på väg in i staden. 
 

En stökig infart där bebyggelsen ligger planlöst utplacerad med 
upplag utåt gatan ger ett intryck av att man kommer in till staden 
bakvägen. 
 

Enligt ”Trafikantupplevele på väg är vägens sträckning, riktning och 
standard viktig, både för resandeupplevelsen och resekomforten”. 

Miljön utmed och runt vägen skall tala om att man närmar sig 
staden. Är infarten lång är det viktigt att sträckan är uppdelad i olika 
rum som förändras i takt med att man närmar sig stadskärnan.  
 

 
Vattentornet som landmärke från Karlshamnsvägen. Foto Karin Svensson 

Stadens karaktär och identitet handlar ofta om dess landmärken. Ett 
landmärke ger besökaren orienteringspunkter. Ronnebys båda 
vattentorn är exempel på sådana landmärken. 
 
Det moderna vägnätet bygger på information genom skyltar ut med 
vägarna och då framförallt på infarterna. Den information som vi får 
på detta sätt handlar till stor del om företagsreklam. Reklamskyltar 
tenderar att ta för stor plats och för mycket av trafikanternas 
uppmärksamhet. 
 
Stadsporten kan markeras stegvis med olika element som markerar 
att man närmar sig stadskärnan. Med belysningsstolpar av olika 
utförande kan man påverka vägutformningen så trafikanten känner 
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att han är på väg in i stadskärnan. Trafikmiljön är ytterligare ett sätt 
att markera övergången från väg till gata. 
 
Infarterna och tillfarterna är i dag kantade med informations- och 
reklamskyltar vilket ger ett rörigt intryck. Mängden skyltar kan 
också bidra till att trafikanten åker förbi skyltar med viktig 
information. 
Färre och tydliga skyltar ger ett enhetligt intryck och det blir lättare 
att orientera sig. Ett exempel där man arbetat med att förenkla 
orienteringen och enkelheten är Helsingborgs södra infart. Antalet 
skyltar har halverats och dessutom fått en enklare utformningen. 
Skyltarna innehåller mindre mängd information som är skriven med 
lättläst versal/gemen text som också bidrar till trafiksäkerheten.  
 
 
IT i trafiken 
Vad det gäller trafiksäkerhet kommer väginformatiken (IT i trafiken) 
att ha en viktig roll i framtidens trafiksamhälle. Det statiska systen 
för t ex hastighetsgränser är ofta dåligt anpassade till de verkliga 
förhållanden som råder, hastighetsskyltarna skulle kunna vara 
omställbara och visa den hastighet som är lämplig vid den aktuella 
väderleken och det aktuella väglaget. Källa: Vägverket, IT I TRAFIKEN. 
 
I Vägverkets broschyr, IT i trafiken beskrivs ett system med digitala 
skyltar med kontinuerlig trafikinformation om t ex väder, väglag och 
störningar. 
 
Bilden nedan visar ett exempel på en digital skylt som aktiveras då 
gång- och cykeltrafikanter närmar sig övergångsstället.  
 
Denna typ av skyltning kräver samma utrymme som dagens 
traditionella skyltar. En utveckling av detta system är att fordonen 
utrustas med sensorer som talar om för föraren att det kommer viktig 
väginformation. Vad det gäller den estetiska utformningen av våra 

infarter måste dessa skyltar miljöanpassas och integreras i 
gaturummet. 
 

Digital trafikinformationsskyllt i Vellinge 
kommun, ett försök i samarbete med 
vägverket. Källa: Vägverket 

Digital vägvisare där 
färdvägen visas på 
displayen eller kan fås som 
ett röstmedelande. 
Källa:www.volvocars.se 

 
Teknikutveckling 
Nästa steg i utvecklingen är att utrusta bilarna med kommunikations- 
och navigationsutrustning så man kan få informationen direkt via en 
datorskärm i bilen. Sedan 1998 har det varit möjligt att installera en 
speciell mottagare i sin bil som tar emot information som är aktuell i 
det område man kör i. detta system byggs ut i hela Europa och kallas 
för ”Traffic message Channel”. Medelandet är alltid på 
modersmålet, oavsett var i Europa man befinner sig och kan tas emot 
både som textmeddelande på en display eller som ett 
röstmeddelande. Detta är fortfarande inte standard i nya bilar. Inom 
bilbranchen tror man att det kan vara det inom en 5-10 års period. 
Källa: Ahlbergs bil, Karlskrona 
Ett fullt utbyggt system kan få stor betydelse för skyltningen på våra 
infarter. Det skulle innebära färre skyltar och ett renare, enklare 
intryck av infarten.
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Olika synsätt 
I detta kapitel vill jag kort redogöra för hur sex av våra mest kända 
arkitekter och planerare ser på omgivningen ur olika perspektiv, det 
offentliga gaturummet, miljön, trafiken, socialt och 
bebyggelsestrukturen.  

Stadsplanera i stället för trafikplanera och 
bebyggelseplanera 
I Boverkets bok från mars 2002 ”Stadsplanera” lyfts de 
förutsättningar fram som bör vara utgångspunkter i planeringen av 
städerna och deras trafik. De står för kvaliteter i den hållbara staden. 
Det betonas att förflyttningar tillhör livet och staden och vikten av 
samtalet, samarbetet över sektorsgränserna och människors 
delaktighet. Ytterligare förutsättningar för en god stadsmiljö handlar 
om stadens liv och själ, tillgänglighet för alla, stadens struktur och 
energibehov, skönhet och trevnad, grönska och frisk luft, stadens 
ljud och buller och om trafiksäkerhet och trygghet..  
För att lösa trafiken måste det anläggas en helhetssyn på staden detta 
är utgångspunkterna i boken. Stadsplanera – i stället för trafikplanera 
och bebyggelseplanera. Den ständiga ledstjärnan i arbetet med 
stadsplanering måste vara människors vardagsliv och de unika 
kvaliteter som finns i varje stad.  
 
De viktigaste budskapen i boken grundar sig på att transportsystemet 
vi har i dag inte är långsiktigt hållbart. I detta system utgör trafiken 
en stor del och stadsplanering är därför nödvändig. För att skaffa oss 
nya sätt att tänka och agera är därför nedanstående budskap viktiga. 
 
• Stadsplanera i stället för trafikplanera och 

bebyggelseplanera. 
Detta är det viktigaste budskapet i boken och det föreslås att 
trafikplanering och bebyggelseplanering inte längre skall finnas i 

våra städer utan ersättas med stadsplanering. Trafiken är en 
grundförutsättning som bidrar till en rik, levande och väl fungerande 
stad. 
Stadens miljö, dess trafik och människors vardagsliv hänger intimt 
samman Staden och trafiken är inga motpoler utan de förutsätter 
varandra. I arbetet för ett hållbart transportsystem finns det en risk 
att ytterligare en kultur utvecklas, nämligen Agenda 21-
samordnarens eller miljöexpertens. Trots att många kommuner har 
stora ambitioner att integrera Agenda 21-arbetet i 
översiktsplaneringen finns det indikationer på att arbetet genomförs 
som ett tredje spår vid sidan av övrig planering. Ytterligare en grupp 
är de som sysslar med den lokala och regionala kollektivtrafiken och 
utgörs av landstinget och kommunerna antingen tillsammans eller av 
antingen landsting eller kommun. Många av dessa har valt att bli 
aktiebolag och risken med detta är att det nödvändiga samarbetet 
inte kommer till stånd. 
För att finna gemensamma kvaliteter i staden är det viktigt att 
analysen av bebyggelse och trafik sker samlat för att problem och 
intressekonflikter som uppkommer lättare skall märkas och att det 
ska gå lösa dessa. 
Sammanfattat blir det att all planering som rör staden skall måste ses 
som en helhet om än komplex och sammansatt. 
 
• Ta utgångspunkt i den egna staden och människorna som 

bor och vistas där. 
Alla städer är olika och varje stad är unik därför går det inte att lägga 
samma mönster över landets alla städer. Förutsättningarna varierar 
mellan olika städer och till och med mellan olika stadsdelar i staden. 
Därför måste man utgå från platsen. Det finns ytterligare en 
anledning till detta är nämligen att det finns människor, byggnader 
och stadsmiljöer i redan befintliga stadsområden att ta hänsyn till när 
något ska förändras. 
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Ta utgångspunkt i människornas vardagsliv och platsen i den unika 
staden. 
• Riv barriärerna mellan olika sektorer och gör 

medborgarna delaktiga. 
Det gäller att behandla varandra med respekt för alla har samma mål 
och visioner att planera mot och vill göra det på bästa sätt. 
För att få en gemensam plattform att planera från är det viktigt att 
skaffa sig kunskaper om staden och stadens trafik och människorna 
som lever och vistas där och deras förflyttningar. Att bygga upp ett 
förtroende kan vara ekonomisk lönsamt för en stads utveckling. Att 
visa omtanke mot dem som berörs av en förändring och att använda 
samtalet och det sunda förnuftet är oslagbart den bästa 
planeringsmetoden. 
• Gå i riktning mot den hållbara staden, från norme rnas 

till riktningarnas epok. 
Det går inte att i förväg bestämma hur människor vill ha det. Därför 
är utgångspunkten i all planering att först när man har tagit reda på 
vad man har och sedan finna och gemensamt komma överens om 
vilka värden som bör bevaras och utvecklas. Därefter kan det 
beslutas om vilka mål och visioner för staden och dess trafik som ger 
kraft och lust att gå vidare. 
För att hålla visionen levande kan det vara bra att sätta ord på den 
sedan kan Kommunfullmäktige bestämma om den skall ligga till 
grund för översikts- och detaljplanearbetet och utgöra ingressen till 
alla plandokument som rör staden. Med visionen som en checklista 
går det lätt att kontrollera om det som skall göras är i linje med eller 
mot de övergripande målen. 
Att beskriva möjligheter och problem, finna alternativ, göra 
avvägningar mellan olika intressekonflikter som uppstår, analysera 
konsekvenserna av de olika alternativen och bestämma sig för det 
bästa alternativet och att dokumentera befintliga värden är vad 
planering innebär. 

Det gäller att göra en lämplighetsbedömning utifrån plan- och 
bygglagen. Det är inte lätt att beakta alla aspekter och väga 
motstridiga intressen mot varandra och sedan besluta sig. Boken 
redovisar inte någon allena saliggörande metod hur detta ska gå till. 
Boverket menar att det på den lokala nivån måste målstyrningen i 
varje enskilt ärende tar reda på allt och redovisar det öppet och för 
en dialog med stadens innevånare. Sedan är det politikernas tur att 
fatta de beslut som de bedömer bäst leder till målen. Att göra 
uppföljningar om de lokala förändringarna innebär att man vid 
behov kan ändra riktning. Även målen kan ibland behöva ändras. 
Rekommendationen i boken är att undvika en planering som alltför 
mycket grundar sig på lagar och förutsägelser utan att istället gå mot 
en planering som leder i riktning mot den hållbara staden. 
 
Att det finns ett samband mellan den fysiska miljön och stadens 
attraktivitet är ganska klart men kanske inte helt tydligt. Genom att 
jämföra de olika planerarnas och arkitekternas synsätt har jag en 
känsla av att deras teorier går in i varandra och att det är en 
kombination mellan platsen i sig och människorna som vistas där. 
De fysiska aspekterna hänger till viss del samman med de sociala 
och påverkar således varandra. 

Kevin Lynch  
Kevin Lynch konstaterar att utformningen av den fysiska miljön har 
stor betydelse för stadens kvalitet och människans upplevelse av 
staden. Det behöver inte alltid vara vackra miljöer för att göra en 
stad attraktiv. Lynch menar att det som bestämmer bilden av en stad 
är dess identitet, struktur och betydelse och det är dessa 
beståndsdelar som är avgörande för stadens attraktivitet.  
Orienterbarhet är ett begrepp som präglar Lynchs teori om vad som 
gör en stad vacker. Det som gör att människan känner trygghet och 
förstärker upplevelsen av en plats och gör att platsen lättare koms 
ihåg är just orienteringen. 
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Vad är det då som har betydelse för hur man läser och strukturerar 
sin omgivning. Kevin Lynch fann i sina studier, The image of the 
City, fem faktorer som var viktiga för orienterbarheten och 
upplevelsen av staden. 
 
• Stråk  (paths) 
  Stråk, gator, genomfartsgator, gångstråk dvs. de leder 

människor rör sig eller skulle kunna röra sig i. Det är från 
stråken människorna upplever och ser staden. 

 
• Kantzoner och gränser  (edges) 
  Kanter eller bryn, gränser som klargör var någonting slutar 

och något annat tar vid. Kanterna är rätlinjiga element som 
inte betraktas som stråk. Det kan vara förändringar i 
bebyggelsen utseende eller gräns mellan bebyggelse och 
park. Kanter kan förtydliga stadens struktur och 
orienterbarhet och knyta samman områden men de kan också 
vara barriärer. 

 
• Områden  (districts) 
  Områden eller trakter som har en enhetlig, identifierbar 

karaktär som upplevs som avgränsande. 
 
• Knutpunkter  (nodes) 
  Knutpunkter är viktiga, strategiska platser dit man färdas 

eller där man uppehåller sig. Det kan också vara 
föreningspunkter och korsningar där man byter 
förflyttningssätt. 

 
• Landmärken  (landmarks) 
  Landmärken eller kännetecken är lätta att definiera, de kan 

vara av olika storlek men ofta synliga över stora avstånd. 
 

Stråket eller färdvägen är enligt Lynch det viktigaste elementet när 
man bygger upp en föreställning och minnesbild av staden. De 
övriga elementen kopplas sedan till stråket. ”Stråket för genom 
områden eller bildar en gräns mellan dem; stråken går från 
knutpunkt till knutpunkt och sätter dem i samma system, och omvänt  
utgör knutpunkterna skärnings- och kopplingspunkter eller 
omstigningsplatser mellan stråk eller färdsätt. Ett landmärke kan ofta 
ligga vid en knutpunkt och utgöra hjärtpunkten i ett område.” 
 

Jan Gehl  
Jan Gehl behandlar i sin bok, Life between buildings bl a vad det är 
som är utmärkande för det sociala livet mellan husen och vad man 
kan göra för att stimulera det.  
 
Det allra väsentligaste i en stad anser han vara att kunna uppleva 
andra människor. Möjligheten att se och höra andra lockar oss att 
stanna och titta och eventuellt ta del av aktiviteterna. Detta gäller 
såväl vuxna som barn. Gehl tar ett exempel om ett varuhus som 
skulle utvidga. Under hela tiden byggandet höll på, lockade själva 
byggarbetsplatsen fler åskådare än de stora skyltfönstren bredvid. 
Att se andra människor var det som intresserade mest. 
 
Barn leker i anslutning till husens entréer där det kommer och går 
många människor. Det sociala livet mellan husen blir på så sätt 
självförstärkande.  
Det motsatta, en utarmning av det sociala livet på grund av att 
människor och mänskliga aktiviteter sprids ut o s v blir också 
självförstärkande genom att det blir färre och färre som uppehåller 
sig på gatan och därmed färre som lockas dit o s v. 
 
Det är människorna och det sociala livet mellan husen som är den 
viktigaste attraktionen i en stad, viktigare än husen och stadsrummen 
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i sig. Den fysiska utformningen har dock stor betydelse för att kunna 
stimulera olika aktiviteter. 
 
Ströget i Köpenhamn som blev gågata 1962 möttes då av mycket 
kritik. Förutsättningarna till ett sådant stadsliv fanns inte här i 
Norden, ansåg man. Gatan skulle komma att ligga öde. Resultatet 
blev som bekant ett helt annat. Jan Gehl menar att ett sådant gatuliv 
inte existerat förut därför att de fysiska förutsättningarna till det inte 
funnits. 
 
I en levande stad bör rummen i bostaden kompletteras av goda 
uterum där människor ges möjlighet till olika aktiviteter. En 
"flytande" gräns mellan helt privat och offentligt rum i form av en 
övergångs zon kan fungera som en förbindelselänk mellan de två 
olika områdena och de aktiviteter som äger rum där. Några få 
kvadratmeters yta för rekreation och uppehåll i anslutning till 
bostads entrén utnyttjas dessutom mycket mer än större, men längre 
bort liggande, utrymmen. 
 
De viktigaste fysiska faktorerna som, enligt Gehl påverkar omfånget 
och karaktären på uteaktiviteterna är: 
 
• att det är förbindelse mellan ute och inne 
• att det finns goda uppehållsmöjligheter omedelbart utanför husen 
• att det finns något att göra utanför husen 
 
Offentliga rum bör gestaltas med omsorg. Jan Gehl pekar på några 
viktiga faktorer. Husen bör ha aktiva fasader ut mot gatan och 
många öppningar/dörrar. Detaljutformningen av husen har också  
betydelse för att kunna erbjuda möjlighet att stanna en stund, att 
kunna luta sig mot en vägg eller sätta sig på en trappa o s v.  
 

Planläggningen och utformningen av vår fysiska miljö kan 
underlätta och inbjuda till ett socialt liv mellan husen. 
 
När det gäller gator i dagens städer är det högst rimligt att anta att 
stark trafik skulle påverka det sociala livet på gatan. 
Gatans funktion som att vara samlande för mycket av det offentliga 
livet har när det gäller de hårt trafikerade gatorna blivit den motsatta. 
Dessa gator utgör istället barriärer mellan olika delar av staden och 
mycket av det sociala livet försvinner från gatan. 

Jerker Söderlind  
Jerker Söderlind är journalist och arkitekt och verksam vid 
avdelningen regional planering, KTH i Stockholm. Söderlind tror att 
en ny juridisk stadsgräns som på stadsplanen visas som en röd linje 
och talar om hur långt staden tillåts expandera på lång sikt. De 
bostäder och verksamheter som etableras utanför den röda linjen kan 
inte ställa samma krav på samhälls- och kommersiell service som de 
som bor innanför linjen. 
Bebyggelsen innanför den röda linjen skall ha en striktare kontroll 
vad det gäller anpassning till omgivningen. Detta för att inte staden 
skall flyta ut och aldrig ta slut, utan stad och landsbygd skilj åt. Och 
ett återskapande av som det tidigare fanns en bebyggelse plan för 
landsbygden och en stadsplan för staden. 
Han vill också länka samman stadens ytterdelar med den gamla 
staden till en helhet. Egenintressen skulle skapas för att säkerställa 
den gröna naturen utanför linjen. Om staden växer kan den röda 
linjen flyttas. 
 
Jerker Söderlind vill också att gatan ska få en renässans. Motorleder 
kan byggas om till stadsavenyer och länka ihop den gamla staden 
med de nyare bostadsområdena, externa köpcentra som tillkommit 
på 90-talet. Handel och annan verksamhet kan erbjudas attraktiva 
etableringslägen med bra tillgänglighet och stort kundunderlag.  
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På sikt menar han att de externa köpcentra som finns i dag skulle 
kunna bli platser för bostäder och arbete.  

Bengt Persson 
Staden ser på vägen - med arkitekters ögon, bygger på resultat och 
rapporter som kommit fram från de olika delprojekten inom FoU-
programmet Vägen i staden. Rapporten är ett försök att skapa en 
plattform och teoretiskt avstamp för arbetet med problemområdet 
vägen i staden. ”Vägen i staden är ett försummat fält inom 
stadsplaneringen. Vägen i våra känsliga stadsmiljöer byggs efter 
samma utformningsregler som vägar i landskapet. Det behövs inte 
ens bygglov för alla de broar, bullerskärmar, murar, skyltar och 
andra arrangemang som omgärdar en väg.” 
Person tycker att det är förbryllande att så stora ingrepp kan göras i 
en stadsmiljö – där man normalt måste vara mycket försiktig med 
vad man tar sig för och där stadens planerande och tillåtande 
myndigheter har inflytande över detaljer som frisörens storlek på 
skylten med saxen och villaägarens plank mot grannen – utan att de 
som har ansvar för de estetiska och arkitektoniska aspekterna har ett 
större inflytande eller ens alltid behöver bli tillfrågade. 
Det är ju självklart att en väg måste utformas med stor hänsyn till 
trafikanternas hälsa och säkerhet. Det man kan fråga sig är om det 
bara finns ett sätt att utforma en väg som ger hög säkerhet eller om 
utformning och anpassning till stadsmiljön verkligen skulle minska 
säkerheten i trafiken. 
 
Vägen i staden omfattar tre aspekter. 
1. Staden i anslutning till vägen 
2. Mötet mellan vägen och staden 

Bullerskärmar, utformning av vägens omgivning m m 
Ekodukter  

3. Vägen som sådan 
Utrustning, färger, material, belysning m m 

Dessa tre aspekter ger intressanta perspektiv på problemområdet 
vägen i staden och här finns utrymme för arkitekter och planerare att 
hävda sina krav och frågor. 

Anders Hagson 
Anders Hagson är ansvarig för avdelningen för Stads- och 
Trafikplanering vid institutionen för Stadsbyggnad, Chalmers 
tekniska högskola. 
Han tar i rapporten Stads- och trafikplaneringens paradigm upp 
behovet av nya principer och samverkande åtgärder för en bättre 
stadsmiljö. Anders Hagson har identifierat tre nyckelfaktorer: 
 
1. Avståndet  

Där sambandet mellan bebyggelsens struktur och trafiknät 
styr färdmedelsvalet och det totala transportarbetet. Detta är 
beroende av befolkningstäthet, lokaliseringsmönster och 
upplevelsen längs färdvägen 

 
2. Hastigheten  
 Som har samband med krockvåld, det vill säga risken att 

dödas eller skadas allvarligt, men påverkar också bullernivå 
och utsläpp, barriärverkan, trygghet och trivsel m m. 
Beroende av skyltad hastighet, korsningsavstånd och 
geometrisk utformning. 

 
3. Trafiknätets utformning 

Trafikmiljön styr attityder och beteenden. Beroende av 
prioritet, genhet, kontinuitet, säkerhet/trygghet och grad av 
rums- och platsbildning. 

Avsnittsbrytning (nästa sida)
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Utifrån forskningsfronten kan följande sägas gälla: 
- Gångtrafikanter gynnas av korta avstånd, hög framkomlighet, 

god trygghet, hög säkerhet och trevnad. 
- Cykeltrafikanter gynnas av korta distanser, hög säkerhet, god 

trygghet, bra vägvisning och belysning, trevnad och god 
tillgång till stöldsäker cykelparkering vid start- och 
målpunkter. 

- Kollektivtrafikanter gynnas av ett linjenät som minimerar 
den totala kostnaden för en given servicenivå, 
trafikantinformation i realtid. 

 
Hagson föreslår ett antal principer för bebyggelse och trafik som 
verkar i riktning mot ett förverkligande av transport-, miljö-och 
arkitekturpolitiken och som kommer att vara viktiga delar i ett nytt 
paradigm. 

- Eftersom långa avstånd och spridda målpunkter inte främjar 
gång, cykling och kollektivresande, är det viktigt att förtäta 
och upphöra med funktionstänkandet. Det vill säga planera 
stadsutbyggnad i form av kontinuerliga gator och generella 
kvarter i form av kvarter där man bara ska bo, bara ska arbeta 
och bara ska handla.  

- Använd trafiksystemet för att förändra stadsstrukturen i 
önsvärd riktning. 

- Dela in staden i 30-zoner och dela in stadsgator i huvudgator 
och lokalgator. 

- Använd inte begreppet framkomlighet som ett kvalitetsmått 
på stadens gatunät. 

- Frångå nu gällande utformningsråd för gators geometriska 
utformning. (utformningsråd-SCAFT) 

- Tillämpa inte utformningråden för 30/30 gator i Säkrare 
trafikmiljö i tätort och Lugna gatan! 

- Minska bilbiltrafikarbetet genom att sänka 
genomsnittshastigheten. 

- Öka andelen GC-trafik genom sammanhängande GC-nät, 
prioritet i korsningar och på övergångar samt genom åtgärder 
riktade mot korta bilresor. 

- Garantera den avsedda miljöns kvalitet på och kring gator i 
detaljplan. 

- Klargör kollektivtrafikens roll, och utveckla 
kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen i relevanta 
relationer. Kollektivtrafikbedöm alla 
markanvändningsförändringar. 

-  
Sammanfattningsvis säger Anders Hagson att det handlar om 
samverkande åtgärder, och att det inte är någon idé att hymla med att 
GB-trafik och kollektivtrafik å ena sidan och biltrafik å den andra 
sidan kräver radikalt olika fysiska strukturer, såväl på övergripande 
nivå som på områdes- och detaljnivå. 

Egna tankar 
Staden begränsades länge av gångavståndet men trafikmedlens 
utveckling och bilens intrång i samhället har påverkat 
stadsbyggandet och gångavståndet har inte samma avgörande 
betydelse för staden. Gångavståndet till stationen eller hållplatsen 
blev inte längre dimensionerande. Innan bilens intrång var det 
gångavstånd till det mesta inom staden och till och med till 
närliggande orter. I dag går människor inte från den ena sidan av 
staden till den andra, parkeringar i stadskärnans utkant är inte 
attraktiva utan det ska helst finnas parkering så nära butikerna som 
möjligt. 
 
 
Enligt uppslagsboken betyder gångavstånd - avstånd som inte är 
längre än att man kan tillryggalägga det till fots. 
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Gångavståndet har blivit reellt kortare. Vad som upplevs som rimligt 
gångavstånd har också blivit kortare med framväxten av moderna 
transportmedel. Ytterligare en orsak tror jag beror på den allmänna 
stressen som råder i dag. Det är så mycket som skall hinnas med, t 
ex arbeta heltid, barnen skall skjutsas till sina fritidsaktiviteter, de 
vuxnas fritidsaktiviteter listan kan göras lång, kort sagt, för att hinna 
med har bilen blivit ett måste för det tar för lång tid att gå även de 
korta sträckorna.  
 
I dagens samhällsplanering har bilen blivit en avgörande faktor. Nya 
bostadsområden växte fram utanför den gamla stadskärnan där 
bilarna leds fram av matargator till parkeringsanläggningar eller till 
parkering på den egna tomten. I landskapet mellan bostadsområden 
och stadens gränszoner bildas idag verksamhetsområden med  
tvivelaktig arkitektonisk kvalitet och mellanliggande stora upplag 
och parkeringsytor. Staden har ingen fast struktur och klar gräns mot 
det omgivande landskapet. 
 
Stadens brist på bebyggelsestruktur gör besökaren osäker på var 
staden börjar. Denna brist skapar en diffus rumskänsla och påverkar 
därmed negativt det första intrycket av Ronneby. 
 
Mitt arbete grundar sig främst på att skapa en stadsmässig miljö som 
tydligt visar var staden börjar. Arbetet redovisar ett antal förslag till 
angöringsmöjligheter som förbättrar rumskänslan såväl som 
trafiksäkerhet och stadsbild. 
 
Det är just det sistnämnda som gjort att jag valt att arbeta med 
Ronnebys infarter, som till stor del är exempel på hur 
framkomligheten har prioriterats och trafikanterna och vägmiljöns 
utformning åsidosatts. Tittar man tillbaka innan E22 kom till i slutet 
av 1960-talet och de nya infarterna byggdes, närmade man sig staden 
i landskapet på annat sätt än hur man gör i dag. De gamla infarterna 

var anpassade till omgivningen och kantade med väl anpassad 
bebyggelse och en miljö som inbjöd till ett rikare folkliv.  
 
Förändringarna i dag beror till stor del av den ökande trafiken men 
också på den torftiga miljöutformningen på infarterna som byggs 
efter samma utformningsregler som vägar ute i landskapet. 

Avsnittsbrytning (nästa sida)
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Jämför man de dåvarande och de nuvarande infarterna ser man 
skillnaden ganska markant. Den största förändringen är vägens 
dragning och bredd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Östra infarten då                                 Östra infarten i dag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Västra infarten då-                                      Västra infarten nu 
 
 
 
 
 
 
 

 
Norra infarten då                      Norra infarten nu 

Foto: Karin Svensson 

De gamla slingrar sig genom landskapet på ett naturligt sätt medan 
de nya ligger som ”piskrapp i landskapet” som Elin Wägner, 
författare och ledamot i Svenska Akademien, liknade 
Arbetslöshetskommissionens vägar på 1920- och 1930-talet. (Källa: 
Hela vägen, Vägverket) 
 
 
Min värdering av de tre infarterna 
Ronnebys tre infarter har olika uppbyggnad, därför har de helt olika 
karaktär och betydelse. 
 
Den östra infarten är fortfarande den lantliga och den som kanske 
har den mänskligaste skalan. Naturen utmed vägen från E22 fram till 
Hultabro ger trafikanten en fin resandeupplevelse. Övergången från 
land till stad sker naturligt med bebyggelsen som skiftar från 
villabebyggelse till högre hyreshus och med verksamheter i 
anslutning till stationsområdet.  
Det som saknas är en struktur vad det gäller vägens miljöutformning 
med tillbehör som belysning, gc-bana, skyltar och planteringar. 
Denna infart har i dag inte direkt någon kommersiell betydelse för 
staden, men det är den småskaliga entrén med relativt lite tung trafik. 
Mycket av den tunga trafiken från E22 går mot industrierna i 
hamnområdet.  
Det borde gå att utforma denna trafikled till en väg som mer liknar 
en stadsgata. 
 
Den västra infarten är den mest trafikerade. Den norra delen av 
infarten går genom ett vackert landskap, där det på sina ställen är 
stora nivåskillnader vilket innebär fina siktlinjer. Nästa sträcka 
består av ett verksamhetsområde för industriändamål som följs av ett 
handelsområde. Eftersom verksamheter har etablerats i befintliga 
byggnader utan genomgripande planmässiga förändringar har 
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områdena i dag estetiska och miljömässiga brister. Det finns ingen 
bostadsbebyggelse på denna infart 
Kommunen har tagit fram ett förslag på miljöförbättringar som till 
viss del tas upp i detta arbetet.  
Som det ser ut i dag har denna infart negativ estetisk betydelse för 
staden. Det går inte ens att gissa sig till att man är på väg in i ”hjärtat 
av Sveriges trädgård”. 
 
Den norra infarten är den kortaste sträckan av de tre infarterna och 
den som har störst förutsättningar att ha en stadsmässig utformning. 
Här finns stora möjligheter att skapa en stadsgata som länkar ihop 
den gamla staden med de bostads- och verksamhetsområden som 
kommit till senare. 
Den största betydelsen har denna infart kanske för de boende i 
Ronneby och Kallinge som färdas här dagligen i bil, på cykel eller 
gående. 
Det stora industriområdet på vägens västra sida är ingen attraktiv syn 
för besökaren. Det ger ett tråkigt intryck och upplevelsen att 
stadskärnan är nära känns inte. Den stora industribyggnaden som 
sträcker sig ca 100 meter utmed vägen och som inte har någon 
arkitektonisk utformning förstärker det ödsliga intrycket. Att 
byggnaden dessutom omgärdas av ett högt staket förstärker inte 
stadsbilden. 
Den södra delen av infarten är hårt trafikerad och ger ett rörigt 
intryck. Min bedömning är att hela norra infarten är i behov av en 
estetisk uppfräschning och en översyn av trafiken vad det gäller 
hastigheter och korsningar. 

Avsnittsbrytning (nästa sida)




