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Helhet 
Infarterna är ett viktiga gaturum med många intressenter som har 
olika krav på vad infarten skall ha. 
 
Tätorten - kommunen vill att infarten skall vara annorlunda, 
intressant och vacker för att ge staden identitet. Förutom de estetiska 
aspekterna tillkommer det att den skall vara informerande och 
funktionell för tung trafik och farligt gods. Sist men inte minst, den 
vara billig i drift. 
 
Trafikanterna längs och tvärs vägen har krav på att den skall vara 
lättframkomlig, säker och lätt att korsa. Även för trafikanterna är den 
estetiska utformningen viktig. 
 
God tillgänglighet och kundlockande är viktiga egenskaper för 
verksamhetsutövare utmed infarten. 
 
Boende utmed infarten vill ha så lite buller som möjligt, bra luft och 
att den är väcker och osynlig.För att nå dessa egenskaper finns det 
ett antal tillvägagångssätt. 
 
För att helhetsupplevelsen av infarterna ska förbättras är det flera 
faktorer som bör beaktas. En definition av dessa faktorer 
tillsammans med åtgärdsförslag för de tre infarterna följer nedan. 
 
För att ge Ronnebys infarter ett vackert och intressant utförande bör 
rumskänslan förstärkas. Med stöd av de teorier som jag tidigare 
beskrivit har jag tagit fram ett idéförslag som skall lyfta fram 
Ronneby positiva sidor. Mina förslag grundar sig främst på 
Boverkets bok Stadsplanera – istället för att trafikplanera och 
bebyggelseplanera, Jan Gehl och Kevin Lynch teorier. 

 
Jan Gehls menar att det allra väsentligaste i en stad är att kunna 
uppleva andra människor och att det finns platser att mötas på. 
Möjligheten att se och höra andra lockar oss att stanna och titta och 
eventuellt ta del i aktiviteterna. Detta gäller både barn och vuxna. 
Det är människorna och det sociala livet mellan husen som är den 
viktigast attraktionen i en stad, viktigare än husen och stadsrummen i 
sig. Den fysiska utformningen har dock stor betydelse för att 
stimulera olika aktiviteter. Några få kvadratmeters yta för rekreation 
och uppehåll har stor betydelse för det sociala livet i en stad. 
 
När det gäller gatunätets utformning tittar Kevin Lynch på vad det är 
som har betydelse för orienterbarheten och upplevelsen när man 
läser och strukturera sin omgivning.  
När en fotgängare rör sig genom staden upplever han nya scener och 
synfältet förändras hela tiden och Lynch menar att det är stråket eller 
färdvägen som är det viktigaste elementet.  
Med utgångspunkt från detta har jag försökt skapa en miljö på 
infarterna som är välkomnande och inspirerande med ett aktivt 
socialt liv och vackra stråk att röra sig på. 
 
Det gemensamma för alla tre infarterna i förslaget är främst: 
• stadens landmärken 
• bebyggelsen och variationen i omgivningen 
• belysningens anpassning till infarternas olika delar 
•  vägens och informationsplatsernas utfo rmning 
• skyltning, kommersiell-/ trafikinformation 
• planteringar och grönytor 
 

Avsnittsbrytning (nästa sida)
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Redovisning av delområden - Åtgärder 

Infarten från öst 
En förändring av denna typ av infart har lång genomförandetid. Det 
är därför viktigt att varje ny etablering ur landmärkesynpunkt noga 
övervägs så den passar in i omgivningen och blir ett positivt inslag 
på stadens infart. 
 

 
Bokstäverna på kartan återfinns i texten nedan. Karta: Karin Svensson. underlag: 
Lantmäteriets fastighetskarta  
 
Landmärken 
Stadens befintliga och nytillkomna landmärken har stor betydelse för 
trafikanternas lokaliseringsförmåga och upplevelse av staden.  
 
 

 

 
 

Första sträckan på denna infart har inte några riktigt tydliga 
landmärken. Det är först i område 2 som landmärken börjar dyka 
upp. 
Det är de högt belägna studentbostäderna ( A ) söder om vägen som 
ska kompletteras med fasadbelysning. 
 

 
Studentbostäderna på höjden. Foto: Karin Svensson 
 
Nästa landmärke som syns här är det nya vattentornet ( B ) som är 
belyst från marken och jultid även pryds av en upplyst gran. 
Dagtid är vattentornet rätt så intetsägande men kvällstid utgör tornet 
en spännande vy med effektfull belysning. 
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Ronnebys kanske vackraste landmärke är det högt belägna gamla 
vattentornet (C ) som syns från alla tre infarterna och nästan var man 
än befinner sig i staden. 
 

 
Mitt i bilden syns det gamla vattentornet. Foto: Karin Svensson 

 

Vintertid är vattentornet belyst med strålkastare från marken och en 
enkel ljusslinga runt den övre delen. Det är vackert i all sin enkelhet. 
Att tydliggöra dessa landmärken innebär positiva förändringar för 
Ronnebys identitet. 
 
Omgivningen 
Naturförutsättningarna på den första sträckan är av stor betydelse för 
stadens karaktär. Landskapet runt vägen upplevs som ganska 
dramatiskt med variationer från vida vidder, passager med sprängda 
bergväggar och skogspartier. Denna sträcka föreslår jag att den till 
största del behålls i befintligt skick. 
. 
 

 
Hultagård, ett vackert milöinslag där land möter stad. Foto: Karin Svensson 
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Belysning 
Omväxling ger intressanta infarter, därför ska siktlinjer definieras 
och förstärkas vilket bl a görs med hjälp av belysning i olika 
utförande. För att skapa en inbjudande och välkomnande infart från 
E-22 byts de traditionella reflexpollarna ut mot markbelysning (D).  
 

 
Positionsjlus som visar vägens sträckning på infarterna från E22 fram till 
stadskärna där belysningen  tätnar och övergår ordinär gatubelysning. 
Bilden är tagen från Den nya stadsporten, Helsingborg Vägverket. 
 

Belysningen från rondellen fram till stadskärnan ska ha samma stil 
hela vägen men på de sträckor som har gång- och cykelbana ska 
belysningen flyttas till ytterkanten mot vägbanan. Stolparna skall 
vara av kombinationsutförande med högre stolpar mot körbanan och 
lägre belysning för cykelbanan. 
 
Vägutformning 
På östligaste sträckan skall infarten behålla sitt nuvarande utseende 
och endast kompletteras med markbelysning. 
Rondellen ( E )ska utformas på ett estetiskt tilltalande sätt med 
anknytning till Ronneby och stadens övriga rondeller. I rondellens  

 
mitt planteras en blodbok som belyses underifrån. När trädet inte bär 
löv kompletteras belysningen med ett rött filter för att behålla 
karaktären av blodbok. Alternativt kan utformningen varieras med 
årstiderna. 
 
Den planerade ridskolan i Påtorp söder om infarten påkallar en 
utbyggnad av gång- och cykelbana ( F )på vägens södra sida. 
Alternativt kan den befintliga vägen Gärestadsvägen byggas om från 
Hultabro där den möts av befintlig gång- och cykelbana. 
En trädplantering ( G ) föreslås mellan verksamhetsområdet och 
cykelbanan. 
 

 
Rondellen som den ser ut i dag. 
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Bebyggelse 
Ny bebyggelse ska, om det är möjligt, placeras på sådana ställen där 
den inte inkräktar på de befintliga siktlinjerna och den befintliga 
miljön. Vid exploatering kommer ny verksamhet att prövas med 
hänsyn till Hultagård ( D ) och dess pågående 
markanvändningVerksamhetsområdet ( H ) norr om vägen strax 
innan rondellen kan utökas mellan det befintliga 
verksamhetsområdet och vägen. Detta är kanske inte det bästa 
alternativet till exploatering. Det  krävs p g a,  
stora nivåskillnader utfyllnad av marken. 
Ytterligare ett område ( I ) som kan tänkas för exploatering är 
området på vägens södra sida strax efter rondellen. Området ligger 
mellan vägen och kustbanan och kan utnyttjas till verksamheter som 
hör ihop med järnvägen, t ex väl arkitektoniskt utformade 
lagerlokaler som passar in i miljön. 
 
Informationsplats 
Informationsplatsen strax efter avfarten från E-22 kompletteras med 
belysning. Denna plats har utrymme för större bilar att parkera och 
jag föreslår att den utrustas med bord och sittbänkar. 
 
 

 

 
En ganska intetsägande plats som lyfts fram med hjälp av belysning och 
möbler. 

Avsnittsbrytning (nästa sida)



 

Att angöra Ronneby 

6 

Infarten från väst 

 
Bokstäverna på kartan återfinns i texten nedan: Karta: Karin Svensson. 
underlag: Lantmäteriets fastighetskarta  

Landmärken 
De landmärken man ser på denna infart är Ronnebys nya vattentorn ( 
A ),.kyrkan ( B )och gamla vattentornet ( C). Förslag till utformning 
se Östra infarten 
 

 
Ett landmärke som dock inte är specifikt för Ronneby. 
Foto: Karin Svensson 
 
Omgivningen 
Här är hela området i behov av åtgärder som skapar attraktivitet. 
Verksamheterna utmed vägen får krav på sig att hålla snyggt runt 
omkring. På vissa sträckor föreslås plank som avskiljer de tyngre 
verksamheterna från trafiken. 
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Belysning 
Första sträckan placeras markbelysning på samma sätt som på den 
östra infarten (D). På andra sträckan placeras belysningsstolparna i 
mittrefugen och kompletteras med lägre belysningsstolpar på gång- 
och cykelbanan. Alternativt högre stolpar mot körbanan med lägre 
belysning för cykelbanan på samma stolpe. Järnvägsbron belyses 
underifrån (E) se exempel i kap Goda exempel. Bron utnyttjas också 
till stadsport med en trevlig ”Välkommen till Ronneby” skylt. 

 
Dekorativ belysning på en vanlig betongbro, skulle passa bra på 
järnvägsbron på Karlshamnsvägen. Bilden kommer från Alingsås. 
Fotograf : Patrik Gunnar Helin/ Ketchup. Copyright: Alingsås kommun. 
 
Vägutformning 
För att förstärka närheten till stadskärnan smalas vägen av till ett 
körfält i vardera riktning och träd planteras på vägens båda sidor. 
Gång- och cykelbana på gatans ena sida breddas. 
Infarterna till verksamheterna samlas till ett fåtal korsningspunkter 
som i huvudsak utformas till cirkulationsplatser ( F ) i de mindre 
korsningarna och rondeller (G ) i de större. 
 

 
Förslag till utformning av Karlshamnsvägen. Ronneby kommun i 
samarbete med Scandiakonsult 
 
Bebyggelse 
För att skapa en rumsligare atmosfär på Karlshamnsvägen ska ny 
bebyggelse ( H ) om så är möjligt placeras utmed vägen i den mån 
det går. De nya byggnader som uppförs på skall ha varierande höjd, 
arkitektoniskt och estetiskt tilltalande utformning så att infartens 
karaktär stärks och blir en del av staden. Bebyggelsen skall om 
möjligt placeras ut med vägen  för att förstärka rumsligheten. 
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Planen visar en del av Karlshamnsvägen där man föreslår att ny 
bebyggelse placeras utmed vägen. Ronneby kommun i samarbete med 
Scandiakonsult 

 
Planteringar, grönytor 
Det finns obrukade ytor utmed vägen som ska användas till 
planteringar. Förslaget ovan visar också hur träd kan planteras utmed  
vägen för att skapa ett rumsligt intryck.  
Sörbybäcken ( I ) som i dag går i kulvert föreslås tas fram i öppen 
dager. Området runt Sörbybäcken ska utformas som ett parkområde 
med planteringar och belysning. 
 
Bilden till höger visar ett exempel på hur den framtagna 
Sörbybäcken skulle kunna se ut. 
 

 
Exempel från kanalen i Växjö Foto: Patrik Karlsson 
 
Informationsplats 
Informationsplatsen ligger vackert på infartens första sträcka (J). 
Den behöver snyggas upp och göras trevligare och mer 
välkomnande. Även på denna plats finns det plats för bord och 
sittbänkar. Järnvägsbron utnyttjas till stadsport. 
 
Skyltning 
Ett skyltprogram som gäller alla tre infarterna ska tas fram. Närmast 
stadskärnan skall Vägverkets skyltar i första hand placeras vid 
vägens sida för att förstärka stadsmässigheten. 
Den kommersiella skyltningen ska koncentreras till gemensamma 
strategiska platser för att ge ett enhetligt intryck (K). 
Annonsskyltarna ska vara belysta. 

Avsnittsbrytning (nästa sida)
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Infarten från norr 
Landmärken 
Stadens befintliga och nytillkommande landmärken har stor 
betydelse för trafikantens upplevelse av staden. På denna infart finns 
det ett befintligt landmärke, det gamla vattentornet. 
En rondell på varje infart kan bidra med nya landmärke samtidigt 
som det ger staden en identitet (H). Ett alternativ till utformning kan 
vara, en blodbok i mitten på rondellen som belyses på ett tilltalande 
sätt. 
Med snygga och tilltalande skyltar kan den föreslagna gallerian bidra 
till ett nytt landmärke för Ronneby. Se förslag under rubriken 
Omgivning nedan. 
 

 
Bokstäverna på kartan återfinns i texten nedan.  

Skiss 1, förslag till utformning. 
 

 
Vegetationen på vägens högra 
sidan döljer ett kuperat ströv-
områder  Foto: Karin Svensson 

Hultaleden 

Trädplantering 

Rondell 

50 m 

Ny byggnad 

Infart till Gallerians 
parkering 

Kallingevägen 
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Bokstäverna på kartan återfinns i texten nedan. 
 

Omgivningen 
Första delen av infarten har kvar lite av det gamla Ronneby vägen är 
här anpassad efter landskapet, den delen behålls till stor del i 
befintligt skick. Omgivningen består av skogspartier som på sina 
ställen är i behov av utglesning för att skapa utsiktsställen (A). 
Sedan tar bostadsbebyggelsen vid, den är varierande med både villor 
och flerbostadshus. Den sista sträckan domineras dock av ett stort 
inhägnat industriområde. 
 
De två första områdena på denna infart saknar publika verksamheter. 
Det är först i område tre som publika verksamheter finns och för att 
göra denna delen av infarten som en del av stadskärnan, föreslås att 
den befintliga byggnaden ( B ) som i dag innehåller en plåtindustri, 
skulle kunna göras om till en Galleria. Fasaden ut mot 
Kallingevägen skulle utformas på ett estetiskt tilltalande sätt med 
stora fönster och entréer. Området utanför Gallerian skulle bli en 
mötesplats för människor och göra området mer levande. Detta 
skulle få en positiv inverkan på trafiken. Hastigheterna sänks p g a 
att fler människor vistas där. 
 
Publika verksamheter tillsammans med en anpassad belysning utmed 
vägen ger skäl för en sänkning av hastigheten på denna sträckan. 
Belysningen gör dessutom att det blir trevligare att vistas här även på 
kvällen. 
Området erbjuder gott om utrymme för parkering och 
varuleveranser.  
Förslaget att funktionsomvandla industribyggnaden förutsätter att 
behovet finns och att pågående verksamhet ej föreligger. Dessa 
förutsättningar är i detta arbete ej vidare undersökta. I det fall 
ovanstående kriterier infinner sig så kan nedan redovisad 
schematiska disposionsskiss utgöra ett första underlag, se bilaga 1. 
Vidare studie och förankring av förslaget kan ske i annat 
sammanhang och kräver då en annan grad av detaljstudie. 
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Om den föreslagna gallerian inte blir av bör de existerande stängslen 
ändå tas bort. Den befintliga fasaden utformas som avskiljare för 
industriområdet och området mellan fasaden och gatan utformas som 
ett parkområde. 
 
Platsen mellan byggnaden och gång- / cykelbanan ( C ) förses med 
planteringar, bänkar och cykelparkering. Ett impedimentområde 
mellan byggnaderna utformas som en plats för uteservering 
sommartid( D ). 

 
Skiss 2, förslag till utformning 

Galleria 

Utrymme för parkering 
och varuleverans 

Äldre 
villabebyggel
se 

P 

Sockerbruket 

Café 

Uteservering 

Kulturcentrum 

Infarten stängs 

Entréer 
från gatan 

Huvudentré 

A 
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Kallingevägen som den är i dag. Foto: Karin Svensson 

 
Ett förslag till ny utformning. Vy från norr. 

 
Södra delen av den föreslagna gallerian. Foto: Karin Svensson 

 

 
Vy från söder. 
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Belysning 
Söder om den föreslagna Gallerian ligger Sockerbruket ( E ). En stor 
sliten byggnad som med fasadbelysning skulle bli ett vackert 
miljöinslag kvällstid.  

Bilden är tagen i ett industriområde i 
staden Tampere i Finland. 

Sockerbruket 

 
Närmast stadskärnan ska belysningen ( F ) anpassas till det gamla 
området runt kyrkan ”Bergslagen”. För övrigt skall det vara samma 
typ av belysning som på de andra infarterna. Stolparna skall vara av 
kombinationsutförande med högre stolpar mot körbanan och lägre 
belysning för cykelbanan. 
 
 
 

 

 
Stilig och enkel belysningsarmatur 
som finns i flera olika utföranden. 

Philips AB, 
Division Ljus, Utomhusarmaturer 
Stockholm 

 
Vägutformning 
Anledningen till att man vill skapa en stadsmässigare miljö där 
trafiken går saktare och bullrar mindre är att skapa en bättre och 
tryggare miljö för de oskyddade trafikanterna.  
Vägen behålls som den ser ut idag med gång- och cykelbana på den 
ena sidan. Staketet som avgränsar vägen från gång- och cykelbanan 
ska tas bort likaså det staket som inhägnar industriområdet väster om 
vägen. 
Träd planteras utmed vägen (G) på ena sidan för att förstärka 
närheten till stadskärnan. 
Korsningen Kallingevägen och Hultaleden görs om till en rondell 
med samma utformning som föreslagits tidigare( H ). 
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Sektion A. Sk iss 2 

 

En sänkning av hastigheten till 30 km/h i hela område 3 ökar 
trafiksäkerheten och förstärker stadskänslan. 
En cirkulationsplats ( I ) föreslås i anslutning till infarten till 
parkeringen söder om Kulturcentrum. 
 
Informationsplats 
Informationsplatsen görs tydligare med en lika dan informationstavla 
som på de båda andra infarterna. Denna informationsplats ligger så 
nära stadskärnan att jag har bedömt att bord och bänkar inte skulle 
ha något värde här. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skiss 3, förslag till utformning 
 

 

P 

Kulturcentrum 

Park 

Nya bostäder/verksamheter 

Cirkulationsplats 

Restaurang 

P 

Mur 
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Vy från norr mot K-marknadens varuintag. Foto: Karin Svensson 

 
Ett förslag till utformning av ett skyddsmur för att dölja varuintaget och den 
stora parkeringen och för att skapa en rumsligare gatumiljö. 

Bebyggelse 
En ny byggnad för jourbutik placeras söder om Hultaleden ( J ). 
Ny bebyggelse blir det i nära anslutning till stadskärnan den kommer 
i nära anslutning tillstadskärnan att i övervägande del bestå av 
bostäder. Viss del planeras handel och kontor och parkeringshus. 
Gamla brandstationen rivs och ersätts av byggnad med 
bostäder/verksamheter( K ). 
Tekniska huset ( L ) som i dag används som förråd föreslås få ändrad 
användning till restaurang. 
.

Avsnittsbrytning (nästa sida)

 


