
Beskrivning och analys  

Förutsättningar 

Ronneby idag 
Ronneby ligger i den sydöstra delen av Blekinge mitt i mellan 
Karlskrona och Karlshamn. Stadskärnan ligger ca 3 km från kusten.  
 
Tidigare var staden mest känd som ”Hjärtat i Sveriges trädgård” och 
för Brunnshotellet, det gamla kurhotellet som på senare år blev 
Ronneby Brunn, ett konferens och semesterhotell. 
 
I dag är Ronneby även känt för Soft Center som har utvecklats till ett 
av de mera dynamiska IT-miljöerna i Sverige. Här finns ett 50_tal 
företag med ca 700 medarbetare som samsas med ca 2000 studenter 
från Blekinge Tekniska högskola. Detta har betytt mycket för staden 
som på 80-talet drabbades av nedläggning av flera större industrier 
och stor arbetslöshet.  
Ronneby som tidigare varit ett industrisamhälle har även sakta 
utvecklats till kunskapssamhälle.  
Av de ca 1700 företag som finns i Ronneby idag ligger tonvikten på 
industriell tillverkning och IT. 
 
Ronneby kommun har ca 28500 invånare varav ca 12000 är bosatta i 
centralorten. Ända sedan mitten av 1970-talet har 
befolkningssiffrorna minskat, endast under en kort tid runt 1995 
ökade befolkningen. 
Bebyggelsen i stadskärnan är till stor del från 50 och 60-talet. Den 
äldsta bebyggelsen som finns bevarad ligger runt kyrkan.  
 

 
Bergslagen i vinterskrud Foto: Mikael Jardbrink  

 
Detaljhandeln är koncentrerad till stadskärnan. Stormarknader har 
etablerat sig utanför stadskärnan, framförallt på Karlshamnsvägen. 
Ytterligare handelsområden är under uppbyggnad på den västra 
infarten runt avfarten från E22 och Rv30. Bostadsbebyggelse finns 
både i stadskärnan och i utkanterna av staden. 
Verksamhetsområden ligger i anslutning till infartslederna.. Från 
järnvägstationen öster ut längs med ån ligger ett större 
verksamhetsområde som även inkluderar Soft Center och Blekinge 
Tekniska Högskola. 



 
Handel/verksamheter 1939. Karta: Karin Svensson 
Utbredningen av handel/verksamheter är tagna från Karta över Ronneby 
stad upprättad av J L Björklund, stadsingenjör 1939. 

 
Handel/verksamhetskarta 1968.  

Utbredningen av handel/verksamheter är tagna från Karta över Ronneby stad, 
upprättad av Singo Nyström, stadsingenjör 1968 

 
Handel/verksamhetskarta 2003 Karta: Karin Svensson, underlag: Lantmäteriets 
fastighetskarta 
 
Kartorna ovan redovisar handel/verksamheternas utveckling i 
områdena utmed infarterna under de senaste 60 åren.  

Det är framför allt handel/verksamheterna utmed den västra infarten 
som utvecklats de senaste åren.  

På den norra infarten har det skett en omvandling av Kockums 
gamla industriområde som i dag innehåller verksamheter av 
varierande sort som t ex Sifo, Dansstudio plåtindustri och 
lackeringsföretag mm. 

På den östra infartens norra sida växer ett verksamhatsområde fram 
som till största del innehåller vattenskärningsverksamhet.  

 
 
 
 
 



Gällande planer  
Nationella övergripande miljömål 
Av de 15 miljömål som riksdagen antagit och som skall ses som 
gemensamma nationella inriktningsmål de närmaste 20 åren är det 
framförallt nedanstående mål som gäller detta arbete.  
Frisk luft 
God bebyggd miljö 
 
Gällande översiktsplan, antagen1991-03-25 
Den gamla ÖP-90 visar att utvecklingsområdena är ganska 
koncentrerade till infartslederna. I texten står det att attraktiva lägen 
för bostäder och verksamheter finns inom och i närheten av 
stadskärnan 
 
Följande förslag finns i ÖP-90: 
• Transportcentrum Ronneby skal genomföras.  

Dessa planer är i dag inte aktuella. Luftfartsverket har planer på 
att flytta flygterminalen till ett läge väster om dagens start- och 
landningsbana. Ett förslag som stöds av kommunen 

 
• Ny viadukt över järnvägen väster om Bredåkra kyrka.  

Genomfört  
 
• Mark reserveras i ÖP för en framtida sträckning av Rv 30 väster 

om Bredåkra-Hasselstad.  
Genomfört  

 
• Möjlighet till en framtida vägförbindelse mellan flygterminal och 

verksamhetsområde i söder.  
Ej genomfört. Se: Kommande planer 

 
 
 
• Bostadsstrategier 

Starka möjligheter att utveckla ett attraktivt boende finns i 
Ronneby, Listerby och Bräkne-Hoby. Kustbygden ses också som 
attraktiv ur bosättningssynpunkt. 

 
• Verka för befolkningstillväxt 
 
• Skapa valmöjligheter vad beträffar bosättning och etablering av 

verksamheter inom hela kommunen 
 
• Hålla en god mark- och planberedskap och bedriva en framsynt 

bostadsförsörjningsplanering. 
Se: Kommande planer 



 
ÖP 90 Översiktsplan för Ronneby, antagen av kommunfullmäktige 1991-03-25 
 
 
Kommunens miljöprogram antaget? 
Den bebyggda miljön ska skapa förutsättningar för en god hälsa 
samt en god natur -och kulturmiljö. 
Luften skall vara så ren att människors hälsa, växter, djur och 
kulturföremål inte skadas 
 
Detaljplaner 

Större delen av de detaljplaner som berör infarterna är upprättade 
mellan 1945-1986 innan PBL infördes. De har därför ingen 
genomförandetid och områdena är i princip fullt utbyggda. Västra 
infarten är den del i arbetet som har flest aktuella planer. För övrigt 
är det några mindre planer som är upprättade efter 1987. För 
genomförandet av denna redovisning torde inte ligga några hinder i 
vägen. 
 
Kommunens miljöprogram 
I de övergripande målen i miljöprogrammet beskrivs de åtgärder 
som skall vidtas för att luften skall förbli så ren att folks hälsa, djur, 
växter och kulturella föremål in te kommer till skada. Vilket innebär 
att utbyggnaden av GC-nätet fortsätter att byggas ut, och att 
regelbundna cykelkampanjer genomförs. Ett pågående projekt är 
tävlingen CYKLA TILL JOBBET 2003 som är en del i kommunens 
friskvårdspolicy. Kampanjen är en tävling mellan kommunens 
verksamheter/företag. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Det vinnande förslaget ti ll logga för 
cykelkampanjen ”Ronneby cyklar. Ritat av Sverker 
Carlgren. 

 
Vad det gäller den bebyggda miljön skall alla byggnadsprojekt med 
miljökonsekvenser, t ex vägbyggen remiteras till Miljö –och 
hälsoskyddsnämnden. 
 

Kommande planer  
Förslag till översiktsplan upprättad 2003-03-05 

 

 



 
• Kommunens övergripande mål - Vision 2010 innehåller följande: 
• Befolkningen ökar till ca 30 000 invånare 
• Barn och ungdomars behov av en trygg uppväxtmiljö. 
• Attraktiva boendemiljöer för alla och välutvecklade 

kommunikationer 
• Välutvecklad och ändamålsenlig infrastruktur med tydlig 

miljöprofilering 
• Ett fortsatt framgångsrikt näringsliv inkl turism som 

kännetecknas av mångfald, kvalitet och spetskompetens. 
 
I kapitlet Miljö, hälsa och säkerhet hänvisar man till kommunens 
miljöprogram och den lokala agenda 21 dokument. Som fördjupning 
finns Karlshamnsvägen med, planen tar upp miljöförbättringar från 
väg 30 och E22 mot stadskärnan. Planarbete pågår och har 
samrådsbehandlats och skall ställas ut under våren.2003. 
 
Förövrigt saknas en målformulering för det fortsatta arbetet med 
”Vackrare infarter”. 

 
Förslag på utformning av Karlshamnsvägen med trädrader som avgränsar 
gaturummet. Karlshamnsvägen, Ronneby Trafikmiljöutredning 2001 
Scandiakonsult. 

 
I förslaget nämns att en miljöutredning av den norra infarten är 
aktuell. 
I dokumentet redovisas behovet av att förbättra miljöutformningen 
och trafikförhållandena generellt längs infarterna. 
 
Detta förslag kommer att vara ett bidrag till vackrare infarter till 
Ronneby där den rumsliga känslan kommer att förstärkas. 

Avsnittsbrytning (nästa sida)



Ronnebys tre infarter 
Planområdet består av Ronnebys tre infarter från E22 fram till 
stadskärnan. De tre infarterna har olika karaktär och även olika 
betydelse för staden. 
 
Dessa tre infarter kom till runt 1970 då Riksväg 15, som gick genom 
staden, byggdes om och drogs utanför som en förbifart. Detta 
innebar att trafikbelastningen som var stor i de centrala delarna 
minskade. Att genomfartstrafiken försvann innebar stora 
förändringar, framför allt för de människor som bodde utmed vägen.  
 

 
Kartan visar trafikplanen för huvudtrafiknätet 1969 
Översiktsplan för Ronneby kommun och generalplan för Ronneby – Kallinge 1971. 
 
Ytterligare förändringar var att huvudansvaret övergick från 
Vägverket till kommunen. Det var Vägverket som byggde infarterna 
utifrån en standard och utförande som i dag ter sig alltför bristfällig  

 
 

ur miljösynpunkt och estetik. Kommunen hade ungefär samma 
principer vad det gällde den estetiska utformningen så några större 
förändringar blev det inte. 
Förutom de förändringar som visas på kartan nedan tillkom gång- 
och cykelvägen längs Kallingevägen 
 
I beskrivningen av infarterna nedan utgår jag från att färdriktning går 
mot stadskärnan och alla bilder är också tagna i denna riktning. 
 

 
Kartan visar när förändringar i trafiknätet skedde.  

Kartan fanns med i ett gruppkorsband till hushållen i Ronneby kommun. 
Datum saknas 
 
 
 
 

Rv15 genom staden 

Nya Rv15 
utanför staden 



Östra infarten 
Den östra infarten börjar efter avfarten från E22 och vidare förbi 
Hulta-rondellen och Karlskronavägen fram till Gångbrogatan. Det är 
till största del trafik från de östra delarna, Kalmar och Karlskrona 
men även från Ronneby. 
Denna infart är kanske den som behållit mest av den gamla 
karaktären av Ronnebys infarter (se sidan 25). Den kan fortfarande 
benämnas som den lantliga entrén till staden. Tittar man på hur den 
gamla vägen såg ut, hur den smälte in i miljön på ett naturligt sätt 
och jämför sedan hur dagens infart ser ut, är det en väsentlig 
skillnad. Från avfarten från E22 har den en lite spännande karaktär 
där vägen sträcker sig genom skog och berg, för att sedan komma ut 
i det öppna landskapet. 
Naturen är relativt oförstörd och bebyggelse och verksamheter ligger 
glest. Här finns ingen kommersiell verksamhet som t ex 
bensinstationer och butiker.  
 

 
Östra verksamhetsområdet skymtar genom träden strax innan Hultarondellen. 
Foto: Karin Svensson 

 
Denna miljö övergår till den för infartsleder ganska typiska 
bostadsbebyggelsen som kommit till när staden har expanderat.  
 

 
Villabebyggelsen efter Hultabro 
Foto: Karin Svensson 
 
 
Närmast utmed vägen är det äldre villabebyggelse som kompletterats 
med några nya villor. Denna infart är i jämförelse med västra 
infarten inte belastad av industrier och handelsföretag utan består av 
bostäder för enskilt boende. Parallellt med infartsleden finns ett 
industriområde som alstrar trafik i östlig riktning. 
 



 
Resecentrum och stationen. Foto: Karin Svensson 
 
Ju närmare staden man kommer desto tätare blir bebyggelsen och 
känslan av att man närmar sig stadskärnan ökar. Ronneby 
resecentrum ligger i gränszonen mellan infarten och rutnätsstadens 
början. Här slutar infarten och stadskärnan tar vid 
 
Västra infarten  
Den västra infarten är tillfartsväg till stadskärnan från E22 och 
RV30. På väg 30 från Kallinge kommer också trafiken från 
flygplatsen och blir därmed en infart för hela blekinge, både till östra 
och västra Blekinge och även till Ronneby. 
Vägen är fyrfilig ända fram till rondell vid stadshuset.  
Entrén till Ronneby via denna infart börjar i dag i en lantlig miljö 
med betande kor i ett öppet landskap och vidare genom ett 

verksamhetsområde bestående av platskrävande butiker och 
stormarknad. Infarten saknar enhetlig karaktär.  
Bebyggelsen består till största del av enplansbyggnader som ligger 
långt från vägen och slumpmässigt utplacerade utan någon medveten 
tanke på sammanhållning och rumsbildning.  
Avsaknaden av vegetation är uppenbar. 
En del av verksamheterna har ej sina entréer lokaliserade mot vägen. 
 

 
Karlshamnsvägen med flaggor och reklamskyltar. Foto: Karin Svensson 

 

Den sparsamma vegetationen och de många handelsföretagens 
flaggor och skyltar bidrar också till det röriga intrycket (se 
sammanfattning sidan 3). Som trafikant hinner man inte uppleva 
förändringarna från land till stad. Infarten slutar vid 
stadshusrondellen. 
 



Norra infarten 
Den norra infarten består av Kallingevägen fram till korsningen 
Kallingevägen/Nygatan Infarten har två tillfartsvägar, en från 
Kallinge och en från E22:an. 
Denna infart utpekades för ett femtontal år sedan till att bli Ronneby 
mest betydelsefulla. Den har snarare blivit tvärt om, ”den 
bortglömda infarten”. 
Bebyggelsen utmed första delen av infarten består av både villor och 
flerbostadshus i en ganska trevlig miljö. 
 
Längre söder ut finns ett stort industriområde med stora plåtfasader. 
Området upplevs som oattraktivt och saknar en mjuk inramning. 
Inhägnaden bestående av 2 meter högt stängsel saknar i dag praktisk 
betydelse. Industriområdet är i dag ett företagscentrum med ett antal 
verksamheter.  
De förändringar som skedde i området i mitten av 80-talet har inte 
inneburit några större ändringar vad det gäller byggnaderna eller 
miljön. 
I slutet av detta område ligger en lång tegelbyggnad med 
decormurning och sågtandat tak. Byggnaden inrymmer i dag 
Ronneby kulturcentrum som innehåller utställnings- föreläsnings- 
seminarielokaler och restaurang. På vägens östra sida ligger 
brandstationen och som avslutning på sträckan ser man K-
marknadens baksida med dess stora öppna parkering som ger ett 
ödsligt intryck. Vegetationen är sparsam näst intill obefintlig. 
 
Intressenterna på infarterna är många. tätorten, trafikanter tvärs och 
längs vägen samt boende och verksamheter längs infarten, d v s alla 
som vistas på eller i närheten av infarten. 
 
Intervjuer med personer med olika bakgrund så som, 
yrkeschaufförer, bilister, cyklister och gångtrafikanter har skett. Det  
 
 

som är gemensamt för de olika grupperna är att de upplever att 
vägen är hårt trafikerad och bullrig med mycket tung trafik.  
 
På västra sidan av norra infarten finns G-klavens Friskola. Elever 
och lärare promenerar längs med vägen två gånger om dagen. 
Intervjuerna visar att lärare och elever upplever otrygghet inte minst 
då kommunen har börjat montera ner det räcke som avgränsat GC-
vägen från körbanan. 
Man kan ana att staden ligger nära trots att det inte finns någon 
tydlig markering som talar om att här slutar infarten.  
 

 
Östra sidan på Kulturcentrum med K-marknadens parkering 
 i bakgrunden. Foto: Karin Svensson 
 
 

Avsnittsbrytning (nästa sida)
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Studie av infarterna 
Definition av områdestyper 
I min beskrivning kommer jag att dela in infarterna i olika områden 
efter en modell som finns beskriven i examensarbetet ”Infarten – 
Köksvägen till staden?”. Modellen är modifierad utefter Ronnebys 
infarter och indelningen är anpassad efter Ronnebys förutsättningar. 
 
Områdestyp1 , spridd bebyggelse 
Områden utanför staden med spridd eller ingen bebyggelse. 
Bebyggelsen ligger fritt i förhållande till vägens linjeföring och 
förhåller sig främst till terrängen. Lanskapsformerna dominerar 
intrycket, och vägen utgör det enda byggda inslaget. Vägens 
huvudfunktion är effektiv och säker transport, något som klart 
kommer till uttryck i vägens utformning. 
 
Områdestyp 2, medeltät bebyggelse 
Industriområden, tomtområden. I ovannämnda examensarbete ” 
Infarten – Köksvägen till staden” har man valt att dela in denna 
områdestyp i tre underkategorier. Denna indelning har ej gjorts i 
denna studie då Ronnebys infarter inte är så omfattande att det 
behövs. 
 
Områdestyp 3, tät bebyggelse 
Centrumområden, gator, kvarter, sammanhängande fasadavsnitt 
samt tät och tung bebyggelse. Bebyggelsen förhåller sig till ett 
rätlinjigt och axialt gatunät. Bebyggelsen dominerar visuellt i 
stadslandskapet. 

 

Infarten från öst 

 
Karta: Karin Svensson. underlag: Lantmäteriets fastighetskarta 
 
Uppdelning av Östra infarten 
Vägen har en typisk avfartskaraktär, ca 18 Östa infarten till Ronneby 
är 3300m och sträcker sig från avfarten på E-22genom Hulta-
rondellen, Karlskronavägen, Järnvägsgatan fram till Gångbrogatan. 
Infarten är sedan uppdelad i fyra olika delar: landsbyggd, mindre 
bostadsbebyggelse, bostadsbebyggelse blandat med verksamheter 
samt service och större bostadsbebyggelse. Indelningen har gjorts 
med hänsyn till omgivningen och vägens standard.  
Vägen är 18 meter bred med två filer, den är rak och har trafikplatser 
för tunga fordon. Det finns ingen belysning men däremot finns 
reflexstolpar som är av den typ man hittar på landsvägarna 
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Någon gång- och cykelbana finns inte. Strax innan Hulta-rondellen 
på vägens högra sida ligger ett nyetablerat verksamhetsområde. 
Detta är ett område som finns med i kommunens fördjupade 
översiktsplan som ett utvecklingsområde för nya verksamheter. 
Hultarondellen korsas av Hyndekullaleden från norr och Hamnvägen 
från söder. 
Efter rondellen på vägens högra sida ligger ett radhusområde byggt 
under den senare delen av 1970-talet. Strax väster om radhusområdet 
ligger en gammal gård med boningshus och lador. Mellan gården 
och vägen är det beteshagar och odlingsmark. På vägens vänstra sida 
ligger ett outnyttjat område som är bevuxet med träd buskar och 
ogräs. 150meter söder om denna mark går kustbanan och en 
järnvägsbro korsar Hamnvägen. Området avslutas vid Hultabro.  
 
Område nr 1 
Sträcker sig från E22-ans avfart fram till Hultabro  
Ett utpräglat landsbygdsområde som sträcker sig ca 1700 meter 
fram. Terrängen är lätt kuperad och landskapet är varierande. Vägen 
är kantad av växtlighet, mindre skogsparti som på sina ställen 
glesnar och det öppna landskapet kan upplevas. 
 

 
Lantbruksområde strax innan Hultarondellen. Foto: Karin Svensson 
 
Område nr 2 
Sträcker sig från Hultabro fram till Bräknevägen 
Det är väl här som den egentliga infarten börjar, denna sträcka är ca 
900 meter och området består av mindre bostadsbebyggelse och 
längre fram finns det även verksamheter. På båda sidor av vägen 
ligger det villabebyggelse som kom till runt 1920 och framåt, 
bebyggelsen har kompletterats med några nya hus.  
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Foto: Karin Svensson 
 
Avståndet från vägen till bebyggelsen upplevs som längre än den i 
verkligheten är p.g.a. att vägen ligger mitt i en sluttning, den norra 
sidan ligger högre än vägen och den södra lägre. På denna sträcka 
finns en trafikljuskorsning -Karlskronavägen/ Angelskogsvägen. 
Sista biten innan korsningen går järnvägen parallellt med 
Karlskronavägen. Det bildas en smal kil som gör att bebyggelsen 
ligger väldigt inklämd. På vägens södra sida strax innan korsningen 
börjar ett verksamhetsområde som sträcker sig fram till korsningen 
Järnvägsgatan/ Gångbrogatan, som allmänt kallas ”Kilen”. 
 

 
Första delen av verksamhetsområdet ”Kilen”. Foto: Karin Svensson 
 
Vägen har fortfarande en fil i vardera riktning men de är nu något 
smalare, mittmarkeringen är målad. Belysning finns på hela sträckan 
och på sina ställen på båda sidor. Gång- och cykelbanan som finns 
på vägens norra sida skiljs av från biltrafiken med hjälp av kantsten.  
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Bilskadecentrum mitt i mot Bräknevägen. Foto: Karin Svensson 
 
 
Detta område slutar strax efter trafikljuskorsningen vid infarten till 
Bräknevägen. Ca 100 meter in på denna sträcka kan man se student 
bostäderna som ligger högt beläget på vägens södra sida. Rakt fram i 
vägens riktning ligger det nya vattentornet väl synligt. Strax innan 
infarten till Bräknevägen kan man också se det gamla vattentornet. 
 
Område nr 3 
Sträcker sig från Bräknevägen till Gångbrogatan 
Detta område är ca 700 meter och består av bostadsbebyggelse på 
högra sidan och verksamheter på den vänstra.. En större byggnad 
(kv. Loket) som i dag rymmer verksamheter av olika slag ligger på 
den vänstra sidan av vägen och avgränsas något av en plantering 
med stora gamla träd.  

Efter kvarteret Loket ligger en  parkering som tillhör stadens 
resecentrum. Vägen har samma utformning som tidigare med två  
körfält, gångbana på båda sidor och cykelbana på höger sida. 
Belysningsstolpar som är tio meter höga finns på båda sidor av 
vägen. 
 

 
Stationen och Grand Hotell. Foto: Karin Svensson 
 
På sista sträckans i område tre på högra sidan ligger det större 
flerbostadshus med tre våningar. samt ett fyra våningar högt hotell. 
Dessa byggnader har tillkommit någon gång mellan 1930 och 1950. 
Bakom dessa hus ligger en av Ronnebys låg- och 
mellanstadieskolor. Området mellan vägen och husen fram till 
hotellet avskiljs med ett litet grönområde bestående av en hög häck 
och en gräsmatta, för övrigt ligger bebyggelsen i nära anslutning till 
vägen med endast gång- och cykelbana som skiljer dom åt. 
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På vänster sida ligger Ronnebys resecentrum som är ett stort område 
för både lokal- länstrafik. Inom området ligger också Ronnebys 
stationshus som byggdes redan år 1880. Efter järnvägstationen ligger 
det också en parkering intill vägen. Här efter finns det gång- och 
cykelbana på båda sidor 
Vägen är något bredare än tidigare, gång- och cykelbana finns på 
båda sidor. De två körfälten är avdelade med en målad mittremsa. 
 

 
Till höger ligger ett relativt nybyggt trevånings bostadshus. Foto: Karin Svensson 
 
 
Det är samma belysningsstolpar som det varit på hela infarten Här är 
vägen tvåfältig med målad markering mellan körfälten.  

 
Ronnebys gamla teater. Foto: Karin Svensson 
 
Statistik för hela infarten: 
Olyckor under 1999 
Under 1999 inträffade fem trafikolyckor på östra infarten varav tre 
var olyckor med djur och en cykelolycka med lätt personskada den 
femte var en personbilsolycka där ingen blev skadad. 
 
Kartan nedan visar trafikmängden vid de röda punkterna och var 
busshållplatserna är belägna vid de gröna punkterna.. 
 
I riktning mot Karlskrona går det ca 20 bussar från klockan 0600 -
2230, jämt fördelat under dagen, något frekventare morgon och 
eftermiddag. På helgen är busstrafiken halverad. Från Karlskrona 
kommer det på vardagarna ca 20 bussar mellan klockan 0730-2330 på 
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helgen halveras trafiken, fredagar och lördagar går bussarna fram till 
klockan 0300. 
 

 
Kartan visar trafikmätningspunkter, busshållplatser på Östra infarten 
Karta: Karin Svensson. underlag: Lantmäteriets fastighetskarta 
 
Dessa siffror är från den senaste trafikmätningen som gjordes 1999 
de visar antal fordon i båda riktningarna. 
Under de senaste 20 åren har trafiken mellan Hulta-rondellen och 
Metallgatan (i båda riktningarna) minskat med ca. 800-900 fordon 
under årsmedeldygnet. Andelen tung trafik är 10%. 
 
Buller 
Källa: Naturvårdsverket, rapport 4760 
Gränsen för vad som anses störande har satts vid 55 decibel (dBA) 
ekvivalentnivå vid bostadshusets yttervägg och 30 dBA 
ekvivalentnivå inomhus. 45 dBA är gränsen för tillfälliga störningar 

Enligt de bullermätningar som gjorts1998 ligger bullernivån något 
högre än de gränsvärden som anses störande 
Bullertoppar inomhus. 55 dBA motsvarar ungefär vanlig samtalston. 
Vid 70 dBA måste man skrika för att göra sig hörd. 
 
Slutsats – Östra infarten 
Infarten kan betraktas som trafiksäker och väl anpassad till miljön. 
Angöring till samtliga verksamheter utmed vägen, är lättillgänglig. 
På alla områdena finns det vackra inslag. 
 
Sträckan från Hultarondellen fram till Hultabro domineras av 
biltrafik och avsaknad av gång- och cykeltrafikanter. En utökning av 
industri- och handelsverksamheter skulle förmodligen innebära att 
människor skulle ta sig fram här på annat sätt än med bil i framtiden. 
Det saknas ett helhetsgrepp vad det gäller belysning och skyltning. 
 

 
Avsnittsbrytning (nästa sida)

4206fordon/åmd 

4348fordon/åmd 

Resecentrum 
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Infarten från väst  

 
Karta: Karin Svensson. underlag: Lantmäteriets fastighetskarta 

Uppdelning av Västra infarten  
Västra  infarten till Ronneby består av avfarten från E-22och väg 30 
från ¨Växjö och Karlshamnsvägen fram till stadskärnan. Denna 
infart är ca 2300 meter och indelad i tre delar, landsbygd, 
verksamheter/bostäder och verksamheter. 
 
Område nr 1 sträcker sig från E22- ans avfarter och riksväg 30 från 
Växjö. 
Ett landsbygdsområde som är ca 1700 meter.  
 

 
Betande kor strax innan staden börjar. Foto: Karin Svensson 
 
På infartens högra sida möts man av betande kossor i en kuperad 
terräng och med utsikt över ett naturskönt landskap. Sörbybäcken 
rinner igenom här men den syns inte från vägen p. g. a. den täta 
växtligheten längs bäcken.  
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Vägen är 20 meter bred och har fyra filer, avdelad med en refug i 
mitten. Något högre än vägen på den högra sida ligger en större 
förrådsbyggnad. Efter byggnaden ligger ett skogsområde. Belysning 
på höga stolpar finns på båda sidor. Gång och cykelbana saknas. 
Landmärke på denna sträcka är kyrkan, gamla- och nya vattentornet. 
 
Område nr 2 sträcker sig från Västra industrigatan till  
Gamla Karlshamnsvägen 
En sträcka på ca 500 som på båda sidor närmast vägen innehåller 
verksamheter. På den vänstra sidan något högre än vägen men väl 
synligt ligger ett bostadsområde bestående av radhus. 
Verksamheterna på den vänstra sidan är relativt nyetablerad medan 
verksamheterna på den högra sidan består av äldre 
industriverksamhet med stora traditionella industribyggnader. 
 
Förutom de större industriverksamheterna är bensinmackar, 
biltillbehörsaffärer och byggvaruhus exempel på verksamheter 
utmed vägen.  
 
Vägen är 20 meter bred med fyra filer som är avdelade med en refug 
i mitten. Belysningen är fortfarande hög och finns på båda sidor av 
vägen. Gångbana finns på båda sidor och cykelbana finns på vägens 
vänstra sidan. Landmärken på denna delen av infarten är kyrkan och 
gamla vattentornet  
 

 
Typisk vy för Karlshamnsvägen. Foto: Karin Svensson 
 
 
Område nr 3 sträcker sig från Sörbyvägen fram till Strandgatan 
Ett verksamhetsområde som är ca 400 meter långt och består av 
service- och affärsverksamheter. Bensinmackar och detaljvaruhandel 
samsas om platsen och uppmärksamheten vilket gör att sträckan är 
kantad av reklam i form av flaggor och skyltar i varierande färger 
och storlekar. 
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Stadshuset med kyrksn i bakgrunden. Foto: Karin Svensson 
 
Den 20 meter breda fyrfiliga vägen som har gångbana på båda sidor 
och cykelbana på den ena fortsätter ända fram till stadshusets infart. 
Denna vägsträcka har många in och utfarter till de olika 
verksamheterna. Sträckan avslutas med en cirkulationsplats som 
sommartid är planterad med blommor och vintertid prydd med en 
belyst gran. Även här är det kyrkan och vattentornet som visar upp 
sig. 

 
 
Statistik för hela infarten 
Olyckor under 1999 
Det inträffade 13 olyckor på den västra infarten. En dödsolycka, fyra 
med djur inblandade och en personbilsolycka med lättare skada, 
resten är mindre polisrapporterade olyckor . 
Trafikmätningarna från 1999 visar antal fordon/dygn i båda 
riktningarna. 
En ökning av trafikmängden har skett under de senaste 20 åren med 
ca. 600-700 fordon (båda riktningarna) under årsmedeldygnet. 
Några bullermätningar är inte gjorda på Karlshamnsvägen. 
 
Kartan nedan visar trafikmängden vid de röda punkterna och var 
busshållplatserna är belägna vid de gröna punkterna.. 
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Karlshamnsvägen trafikeras med bussar under vardagar 06-18med 
två stadsbussar i timmen i vardera riktning och mellan 08-15 med 
ytterligare en buss i timmen och på lördagar mellan 10-14. 
Kustbussen trafikerar vägen vardagar 06-18 med sju bussar i vardera 
riktning. Lördagar och söndagar något glesare. 
 
 
Slutsats – Västra infarten 
Den västra infarten är Ronnebys mest trafikerade och 
olycksdrabbade infart. Förutom kollektivtrafiken passerar det 
mycket tung trafik.  
 
Stadens avsaknad av fast struktur och brist på ”portar in till centrum 
är uppenbart. Denna avsaknad skapar en diffus rumskänsla och 
påverkar det första intrycket av Ronneby negativt. 
 
Bullernivån är relativt hög men dock inte så hög att den stör den 
verksamhet som finns i området utmed infarten.  
Dessa faktorer tillsammans gör att det inte är så trevligt att röra sig 
på denna infarten för gång- och cykeltrafikanter. 
 

 
Karta: Karin Svensson. underlag: Lantmäteriets fastighetskarta 

8538fordon/åmd 

6739fordon/åmd 
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Infarten från norr 

 
Karta: Karin Svensson. underlag: Lantmäteriets fastighetskarta 
 

Uppdelning av Norra infarten 
Norra infarten till Ronneby består av avfarten från E-22, 
Ronnebyvägen, Kallingevägen och( Nygatan). Infarten är ca 1400 
meter och indelad i tre olika delar, landsbygd, bostadsbebyggelse 
och verksamheter/mindre bostadsbebyggelse. 
 
Område nr1 sträcker sig från E22-ans norra avfart och påfarten mot 
Kalmar 
Ett ca 300 meter långt landsbygdsområde mellan Kallinge och 
Ronneby. Denna väg är omgiven av ganska tät vegetation som 
glesnar något på sina ställen. På vägens östra sida i en kil som 
bildats mellan E22 och Kallingevägen ligger fyra villor. Vägen är 
15m bred med två filer och målad mittmarkering, gång-och 
cykelbana finns på den högra sidan. Belysning finns på vägens högra 
sida 
 

 
Villorna i kilen mellan Kallingevägen och E22. Foto: Karin Svensson 
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Område nr2 sträcker sig från av- och påfarten fram till Hultaleden  
En sträcka på ca 400 meter som är ett renodlat bostadsområde. På 
vägens vänstra sida ligger ett äldre villaområde som är byggt i början 
av 1900-talet. Utmed vägens västra sida ligger flerbostadshus som 
byggdes på 40-50-talet Strax innan hyreshusen finns ett naturområde 
med bokskog som tydligt syns från vägen. 
 

 
Flerbostadshusen väster om Kallingevägen. Foto: Karin Svensson 
 
 
På höger sida ligger en jourbutik som är den enda verksamheten på 
denna sträcka. I anslutning till butiken finns busshållplats på båda 
sidor. Vägen är tvåfilig med gång- och cykelbana på den högra 
sidan. Något längre fram på denna sträcka finns lite grönska i form 
av en gräsmatta och planterade träd. Belysningsstolparna finns på 

båda sidor av vägen. Ett landmärke på denna sträckan är det gamla 
vattentornet. 
Område nr 3 sträcker sig från Hultaleden fram till Nygatan 
Denna sträcka är ca 600 meter lång och består av verksamheter och 
bostadsbebyggelse. Efter korsningen Kallingevägen - Hultaleden 
börjar verksamhetsområdet på den högra sidan med en äldre 
byggnad som idag används som skola. Framför byggnaden ligger en 
parkering för övrigt ligger byggnaden omgiven av ett skogsområde. 
 

 
Äldre bebyggelse på Gamla Kallingevägen parallellt med Kallingevägen. 
Foto: Karin Svensson 
 
På vägens östra sida parallellt med Kallingevägen ligger gamla 
Kallingevägen som i dag är en återvändsgata kantad med villor från 
början av 1900-talet. Ett grönområde med några planterade träd 
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skiljer Kallingevägarna åt. Villaområdet fortsätter mot stadskärnan 
och slutar där brandstationen ligger i dag. 
 
Efter skolan på höger sida i Kv Emaljen ligger före detta Kockums 
industriområde, ett område som i dag rymmer ett antal olika 
verksamheter. 
Ronnebyån rinner mitt igenom området vilket inte syns från vägen. 
Ytterligare verksamheter utmed vägen är Ungdomens hus som 
inryms i det gamla stansverket, kulturcentrum som tidigare varit en 
industri och tillhört Kockums Emaljerverk. 
 

 
Till höger i bild syns stansverket som inrymmer Ungdomens hus. 
Foto: Karin Svensson 
 
 
Mitt emot ligger brandstationen som byggdes på ???.. Efter 
kulturcentrum möts man av en stor parkering som är en 
kundparkering tillhörande K-marknad. Precis efter brandstationen 25 
meter in från vägen ligger en vacker byggnad från 1902,framför 
denna byggnad ligger ett snabbmatställe som till stor del tar 

uppmärksamheten från byggnaden. Samma år byggdes det gamla 
vattentornet som har blivit ett landmärke för Ronneby, efter som det 
ligger högt och centralt syns det från alla tre infarterna. 
 

 
K-marknadens parkering. Foto: Karin Svensson 
 
 
Vidare in på Nygatan ligger på högra sidan ett varuhus och på 
vänster sida ligger stadsbiblioteket.  
Vägen har fortfarande två körfält utan mittremsa. För att underlätta 
för trafiken till de verksamheter som är belägna i området finns det 
avfartsfiler på de ställen där trafiken är intensivast. 
Gång- och cykelbana som avdelas med kantsten finns utmed hela 
sträckan på den högra sidan. Efter korsningen 
Kallingevägen/Nygatan utökas gång och cykelbanan till att finnas på 
båda sidor. Belysningen består fortfarande av samma typ av höga 
stolpar 
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Karta: Karin Svensson. underlag: Lantmäteriets fastighetskarta 

Statistik för hela infarten 
Olyckor under 1999På den norra infarten inträffade fyra olyckor, 
inga personer kom till skada. 
En generell ökning av trafikmängden de senaste 20 åren har skett 
med undantag av åren runt 90-talet då trafiken ökade för att sedan 
minska något igen. 
 
Enligt de bullermätningar som gjorts1998 ligger bullernivån något 
högre än de gränsvärden som anses störande. Se sidan…. 
 
 
Kartan till vänster visar trafikmängden vid de röda punkterna och 
var busshållplatserna är belägna vid de gröna punkterna.. 
 
Kallingevägen trafikeras av busslinje 204 med en turtäthet på 
vardagar mellan 06-22 med 2 bussar i timmen. Helgtrafiken är något 
glesare med 1 buss i timmen. 
 
Slutsatser – Norra infarten 
Infarten är hårt trafikerad framför allt den sista sträckan närmast 
stadskärnan som har den intensivaste trafiken av de tre infarterna. 
Denna sträcka kan mer betraktas som en stadsgata än en infartsled. 
Detta beror till stor del på att den stora parkeringen drar till sig trafik 
från närliggande områden. Den norra infarten är ur olycksstatistik 
den trafiksäkraste infarten. Det kan bero på att det är den kortaste 
infarten och att den har relativt många korsande vägar och att 
hastigheten är låg.  
 
 

Avsnittsbrytning (nästa sida)

5543fordon/åmd 

12671fordon/åmd 

Resecentrum 




