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FÖRORD 
Följande kandidatarbete på 15 högskolepoäng är det sista och avslutande 

examinationen på programmet för Fysisk planering på Blekinge Tekniska 

Högskola vid Institutionen för teknokultur, humaniora och 

samhällsbyggnad. Utbildningen leder till en kandidatexamen i Fysisk 

Planering.  

Jag vill rikta ett särskilt tack till min handledare Abdellah Abarkan för 

engagemang och värdefulla idéer. Jag vill även tacka Pia Kronengen och 

Anna Steinwandh på Karlskrona kommun för statistikuppgifter och hjälp 

med grundkarta. 

 

Malin Sjöstrand 

Karlskrona den 17 maj 2010 

SAMMANFATTNING 
Rödeby är ett villasamhälle med en befolkning bestående av en stor andel 

medelålders med hemmavarande barn. Andelen pensionärer är även 

något fler än i jämförelse med riket. Andelen med utländsk bakgrund är 

betydligt lägre än genomsnittet. Detta skapar en boendesegregation som i 

mångas ögon anses trygg och praktisk, men som samtidigt skapar vissa 

samhälleliga problem. Det ska finnas tillgång till diverse service, som 

vårdcentral, förskola, grundskola, skolskjuts med mera. För att möta 

nutida och framtida behov behövs, förutom nya bostäder att bo i, även 

ett tydligt centrum där folk kan mötas och umgås. I centrumet ska alla 

åldrar och befolkningsgrupper kunna mötas och det ska även locka fler 

utifrån. Genom denna åtgärd kan Rödeby få en större social integration 

vilket kan gynna orten i längden. 

I slutet av arbetet presenteras ett planförslag innehållande bostäder och 

lämpliga verksamheter samt en omgestaltning av utemiljön i centrala 

Rödeby. Planförslaget har utarbetats utefter befolkningens 

sammansättning, platsens förutsättningar, ortens behov av förändring 

och generella stadsbyggnadsproblem har beaktats.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Karlskrona kommun ligger i östra Blekinge. Befolkningen uppgick år 2009 

till 63 342 personer. Skärgården i Karlskrona har 1650 öar och på en av 

öarna, Trossö, är Karlskronas centrum lokaliserad. Handeln i kommunen 

är i huvudsak lokaliserad till två områden, dels till Trossö och dels strax 

utanför centrum i områdena Amiralen och Slottsbacken i Lyckeby, dit flera 

stora kedjor etablerat sig. Karlskrona är en marin stad och har blivit 

uppförd på UNESCOs lista över världsarv. Förutom skärgården har 

kommunen även många landsbygdorter. De största är Nättraby, Jämjö 

och Rödeby.1 

Rödeby ligger cirka 15 km norr om centrala Karlskrona. Samhället är delat 

av järnvägen, Silletorpsån och riksväg 28. Rödeby har mycket 

villabebyggelse men endast ett fåtal två- och trevåningshus.2 I Rödeby bor 

drygt 3400 personer. I orten finns bland annat två livsmedelsbutiker, 

vårdcentral, apotek, tandläkare, frisörsalong, bageri, blomsterhandel, 

pizzeria, kiosk, cykelaffär och bensinstation. Det finns även tre förskolor, 

ett familjedaghem och en grundskola med förskoleklass till årskurs nio. 

Dessutom har Rödeby egen skidbacke, golfbana, simhall och elljusspår. 

Bussen till centrala Karlskrona tar 24 minuter och avgår var tjugonde 

minut dagtid på vardagar.3   

                                                           
1 Karlskrona kommun, Om kommunen - Det här är Karlskrona. [www.]  
2 Karlskrona kommun, Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, 
utställningshandling mars 2010 – Mark- och vattenanvändning [www]. 
3 Karlskrona kommun, Bostad&Miljö – Rödeby [www].  
 

Figur 1: Karlskrona kommun. [www]. Hämtat från 
<http://www.karlskrona.se/sv/Arbete--Foretag/Landsbygd--skargard/Byar/> 
Hämtat 15 mars 2010 
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1.1.1 Historia 

Rödeby var mellan 1863 och 1974 en egen kommun men vid 

kommunblocksreformen 1974 sammanslogs Rödeby med Karlskrona 

kommun. Järnvägslinjen mellan Karlskrona och Växjö invigdes 1874 och 

Rödeby fick ett stationshus, vilket har haft stort betydelse för ortens 

utveckling och expansion. Tågen stannade i Rödeby fram till 1976. Rödeby 

var fram till 1930-talet till stor del obebyggt. Det enda som fanns var 

kyrkan, några gårdar och en affär. Den första byggnadsplanen 

upprättades 1939 och efter detta började servicen byggas ut. Exempelvis 

etablerades Konsum (idag COOP), brandstationen och en läkarmottagning 

i mitten av 1940-talet.  

Från 1950-talet och framför allt 1970-talet skedde en stor exploatering i 

samhället då villor och annan bebyggelse började byggas på åkrarna runt 

omkring. Rödeby var en rik kommun och innan sammanslagningen med 

Karlskrona kommun ville Rödeby satsa sina pengar på sin egen tätort. 

Mycket kom att byggas i sista minuten. Exempelvis byggdes ett nytt 

ålderdomshem (Mogården), vårdcentral med apotek och ett affärshus. 

Denna bebyggelse skapade tillsammans en torgbildning. Det var samma 

arkitekt som ritade det mesta som byggdes i mitten av 1970-talet, vilket 

har resulterat i en enhetlig utformning. I anslutning till torget byggdes 

även några hyreshus.  Strax norr om centrum och kyrkan byggdes 

samtidigt en högstadieskola med simhall (både inom- och 

utomhusbassänger), idrottshall och bibliotek.4 

                                                           
4
 Skiöld, Anna-Karin (2007), Kommuncentrum – Avtryck i det moderna kulturarvet 

2007:18. Utgivare Kulturmiljövården, Länsstyrelsen Blekinge län. [www]. 

Figur 3: Del av oljemålning av Gustav Robé. Fotografi: G Karlsson. Rödeby tidigt 1900-tal. 
[www]. Hämtat från <http://www.torpkultur.se/levnadensled1.html> Hämtat 14 april 2010. 

Figur 2: Flygfoto Rödeby 1930-talet [www]. Hämtat från 
<http://www.torpkultur.se/levnadensled1.html> Hämtat 14 april 2010. 
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1.2 Problembeskrivning  
Under en 10års period (1999-2009) har kommunens invånare konstant 

ökat och invånarantalet har stigit med drygt 3000 personer. Från 60 396 

till 63 342 invånare.5 Kommunen växer vilket leder till att mer 

bostadsbebyggelse måste ske. Ett kort avstånd in till centrala Karlskrona 

och köpcentrumen i Lyckeby, bra bussförbindelser, närhet till natur och 

rekreation, det geografiska läget med närhet till riksväg 28 samt stora ytor 

oexploaterad mark, är några faktorer som gör Rödeby lämplig för en 

framtida bostadsbebyggelse. Att Rödeby har många funktioner som inom- 

och utomhusbad, skidbacke och golfbana är ytterligare några faktorer.  

Rödeby är ett villasamhälle med en ökande befolkning och en stor andel 

av dem är barnfamiljer. För att samhällets nuvarande och framtida behov 

ska tillgodoses behövs nya bostäder. Det handlar då främst om 

enfamiljshus och kommunen har planer på att bygga ut flera 

bostadsområden.6 Rödeby har även en stor andel av den äldre 

befolkningen som ställer krav på lämpligt boende och faktorn att 

medelåldern i Sverige ökar gör att kraven och behoven i framtiden kan 

komma att öka, vilket är av stor vikt att uppfylla.  

Förutom de mest grundläggande behoven att ha tak över huvudet, har 

människan fler behov för att utvecklas och leva ett bra liv. Mycket 

forskning de senaste årtiondena visar på att omgivningen och närmiljön 

har stor betydelse för barns uppfostran.7 Att kunna möta sina grannar på 

ett lättsamt och tryggt sätt vare sig det är planerat eller oplanerat, kan 

                                                           
5
 Statistiska Centralbyrån (SCB), Folkmängden efter kommun, civilstånd och kön. 

År 1968-2009 [www].  
6
 Karlskrona kommun, Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, 

utställningshandling mars 2010 – Mark- och vattenanvändning [www]. 
7
 Socialstyrelsen (2006), Social rapport 2006 [www]. 

därför vara av stor vikt. Ett centrum och ett torg är traditionella platser för 

spontana möten och umgänge, dock har många moderna centrum färre 

möjligheter till att utnyttjas på detta sätt. Rödeby centrum byggdes på 

1970-talet och används för det mesta till att uträtta ärenden och till 

förbipassage, och är därmed utformad i detta syfte. Rödeby centrum 

består idag av en homogen och mörk bebyggelse med ett torg som ligger 

undanskymt. För att kunna utnyttjas på ett mer lämpligt sätt så att möten 

mellan folk uppstår och för att stärka den sociala integrationen i samhället 

kan en förändring av Rödeby centrum vara nödvändig. 

Med sina många barnfamiljer och personer i den äldre åldersgruppen 

samt få i övre ungdomsåren och få med utländsk bakgrund, kan orten 

klassas att har en homogen befolkning. Idag eftersträvas en blandad 

befolkning att minska diverse samhälleliga problem och motsättningar 

mellan olika befolkningsgrupper. För att skapa en mer jämn befolkning 

kan det vara aktuellt att få in en ny bostadskategori och därigenom locka 

fler av andra befolkningsgrupper till orten, vilket i sin tur skapar en större 

social integration.  

Hur den fysiska miljön är utformad och hur den förändras har stor 

betydelse för omgivningen. Att drastiskt förändra ett område kan 

upplevas negativt för många och även tränga ute folk, därför behövs 

eftertanke innan förändringar och kunskap om vad omvandlingen kan ha 

för konsekvenser.  

1.3 Syfte 
Syftet med arbetet är utifrån befolkningens sammansättning och behov 

samt den fysiska miljöns utformning skapa ett förslag till ett levande 

centrum och att förstärka den sociala integrationen. Resultatet kommer 

att visas i ett planförslag. 
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1.4 Frågeställningar 
För att på ett så fördelaktigt sätt som möjligt förändra Rödeby centrum är 

det av stor vikt att studera Rödeby befolkningssammansättning. Vad för 

typ av befolkning har Rödeby? Vilken åldersgrupp dominerar? Hur har 

befolkningen utvecklats? Kan befolkningssammansättningen leda till 

problem idag eller i framtiden? Vad har denna typ av befolkning för 

behov?  

Det är även viktigt att studera platsen och dess förutsättningar. Väsentliga 

frågor att behandla är vad det finns för typ av byggnader i området och 

hur de och uterummet används. Går det att urskilja ett speciellt 

rörelsemönster i området? Hur nås byggnadernas entréer? Var finns 

parkering och var finns grönytor? 

En viktig förutsättning för att skapa ett fungerande centrum är att ha 

kunskap om hur omvandlingen bör ske. Vad händer när man förvandlar 

ett område? Finns det kunskap att hämta ifrån andra förnyelseprojekt? 

Vad bör finnas i åtanke vid centrumomvandlingen i Rödeby? Kan det 

uppstå problem?  

Planförslaget som presenteras i slutet av arbetet ska inte tränga undan 

någon, utan snarare locka till sig fler och stärka en social integration. 

Frågan är då hur Rödeby centrum kan utvecklas och hur man kan göra för 

att stärka den sociala integriteten i området? 

1.5 Avgränsning  
Arbetet avgränsas till att enbart behandla frågan om ny bebyggelse och 

omgestaltning i centrala Rödeby. Området avgränsas till Rödeby centrum; 

från Johannesbergsvägen i norr till Häggvägen i söder, Hasselvägen i väst 

och Rödebyvägen i öst. Se karta nedan (Figur 4). 

  

Figur 4: Avgränsning Rödeby centrum. [www]. Hämtat från <http://www.googlemaps.com> 
Hämtat 14 april 2010 
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1.6 Metod 
De metoder som använts under arbetets gång har varit analys av 

statistiskt material, litteraturstudier och inventeringsmetod. Till hjälp för 

inventeringen har några intervjuer gjorts med besökande på platsen. 

Metoderna presenteras under arbetets gång i samma ordning.  

1.6.1 Analys av statistiskt material 

Stor fokus har lagts på analys av statistiskt material av ortens 

befolkningssammansättning. Statistiken kommer ifrån SCB (Statistiska 

Centralbyrån) samt från Pia Kronengen, utredare/analytiker på Karlskrona 

Kommun. Den statistik som har studerats är befolkningens ålder, kön, 

befolkningsutveckling och andelen med utländsk bakgrund. Jämförelser 

har gjorts med Karlskrona kommunen och Sverige i helhet för att kunna se 

hur Rödeby skiljer sig åt inom de olika variablerna. Statistiken presenteras 

i tabeller och diagram.   

1.6.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har kopplats till analysen av det statistiska materialet. 

Litteratur har studerats om medellivslängd, livscykelanalys, boendeval och 

boendesegregation. Majoriteten av denna litteratur kommer ifrån 

Socialstyrelsen. Litteratur har även studerats av artiklar skrivna av Gunnel 

Forsberg, professor Kulturgeografiska institutionen på Stockholms 

Universitet, och av Klas Ramberg, universitetsadjunkt Etnologiska 

avdelningen på Stockholms Universitet. 

Förutom litteratur tillhörande befolkningssammansättningen har 

Karlskronas översiktsplan för år 2030 studerats och kända 

förnyelseprojekt i Sverige under 1900-talet. Inom litteraturstudierna av 

stadsomvandlingarna har en avhandling skriven av Reza Kazemian och en 

artikel ur Kulturvärden som utges av Statens fastighetsverk använts.  

1.6.3 Inventeringsmetod 

I ett tidigt skede genomfördes en inventering av den fysiska miljön, detta 

för att få en idé om vad det är för typ av område. Inventeringen innehåller 

bebyggelsestruktur, vägstruktur och grönstruktur samt rörelseriktningar. 

Inom inventeringen av bebyggelsestruktur har inventering genomförts vid 

två olika tillfällen. Vid första tillfället var planområdet snöbelagt, vilket 

kan skapa ett visst mönster för rörelse på grund av de gångar som plogats 

fram, därför gjordes ytterligare en inventering. Resultatet från den andra 

inventeringen gav dock samma resultat som den första och redovisas 

därför inte separat. Resultatet av inventeringarna presenteras i kartor och 

bilder tagna på plats. 

1.6.3.1 Intervjuer 

Till stöd för inventeringen genomfördes intervjuer på plats med tre 

kvinnor och tre män i medel- och pensionsåldern. Intervjuernas syfte är 

inte att utgöra en representativ andel av centrumets besökare, utan 

enbart att vara till hjälp för att få en syn på hur platsen används och av 

vilka personer. 
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2 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Denna del av arbetet är indelat i fem olika avsnitt. I det första avsnittet 

görs en beskrivning av två stadsomvandlingar, Gröna Gatan i Göteborg 

och Klarakvarteren i Stockholm, som skett i mitten av 1900-talet. Sedan 

följer en beskrivning över vad Karlskrona kommun har för intentioner och 

visioner när det gäller Rödeby. Därefter görs en kort beskrivning av 

Rödebys bostadsbestånd. Sedan följer en beskrivning och analys av 

Rödebys befolkning. Här studeras först befolkningsåldern med hjälp av 

tabeller och diagram. Detta kopplas till teorin om den så kallade 

livscykelanalysen och vad folk har för behov och krav på samhället utefter 

var de befinner sig i livet. Därefter görs en koppling till Rödebys 

befolkningsutveckling och varför olika boendeval görs. Sist görs en 

beskrivning av boendesegregation med koppling till Rödebys situation.  

 

– Stadsomvandlingar i Sverige på 1950-talet 

– Karlskronas översiktsplan 2030 

– Bostadsbestånd 

– Befolkning 

– Boendesegregation 
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2.1 Stadsomvandlingar i Sverige på 1950-talet 
I mitten av 1900-talet genomgick många stadsdelar i Sverige förnyelser. 

Det handlade om områden som ansågs av auktoriteter vara dåliga, 

skamliga och omoderna. Dock delade inte alltid de boende samma 

uppfattning, de såg istället de sociala kvalitéer som omgivningen förde 

med sig och många ville inte flytta därifrån.8 I detta avsnitt ges en 

historisk skildring av två områden som genomgått sådana 

stadsomvandlingar under mitten av 1900-talet: Gröna Gatan i Göteborg 

och Klarakvarteren i Stockholm. Dessa exempel kan ses som extremfall, då 

Rödeby är väldigt litet i jämförelse och inte har lika lång historia som 

dessa områden. Men de kan ändå ge en förklaring av vad en förändring av 

ett område kan leda till och ge en inblick i vad som är viktigt att ta hänsyn 

till vid stadsförnyelser.  

2.1.1 Gröna Gatan, Göteborg 

Kazemian9 gör en historisk tillbakablick och utredning av konsekvenserna 

av den rivningsvåg som skedde på Gröna Gatan i mitten av 1900-talet. 

Gröna Gatans sociala historia går ända tillbaka till slutet av 1800-talet, då 

befolkningen ökade och många verksamheter som exempelvis affärer, 

kontor och restauranger lokaliserade sig där. I slutet av 1800-talet började 

boendesegregationen öka. De rika flyttade ut från städerna till 

enfamiljshus med omgivande landskap. Övre medelklass bodde först i 

innestäderna, men i och med egnahemsrörelsen som genom lån gjorde 

det möjligt för dem att köpa sina egna hus, flyttade även de ut från 

städerna. De som tidigare bott på landsbygden flyttade in till de 

                                                           
8
 Kazemian A, Reza (1991), Urban renewal planning versus local values – A study 

of modern urban policy and renewal processes and of their impact on a local 
community: With reference to the case of Gröna Gatan in Göteborg. 
9
 Kazemian A, Reza (1991) 

industrialiserade städerna och arbetarklassen växte i ett högt tempo. Den 

stora invandringen till städerna gjorde städerna överbefolkade och 

skapade dåliga levnadsförhållanden. Det var de låga hyrorna, det centrala 

läget och gemenskapen som förde dem tillsammans och gjorde att de 

blev koncentrerade till vissa områden. De hjälptes åt att bygga upp sina 

lantliga hus med små trädgårdar, vilket skapade en samhörighet i området 

som levde kvar ända till 1950-talet då befolkningen var tvungna att flytta 

därifrån. Husen var småskaliga och bestod ofta av trä, de var packade tätt 

inpå varandra och avstånden var korta. Gröna Gatan hade en 

gammalmodig atmosfär med många små verkstäder och butiker. 

Man hade tidigare funderat på situationen i städerna men det var i början 

av 1900-talet som den största oron började.  Det behövdes göras något åt 

industrins koncentration, stadstrafiken samt de ohälsosamma och 

ohygieniska förhållandena. I mitten av 1900-talet hade Sverige en stor 

ekonomisk tillväxt, vilket möjliggjorde den snabba utvecklingen som 

skedde i de flesta svenska städer under denna tid. På 1960-talet startade 

det så kallade Miljonprogrammet, då en miljon bostäder skulle byggas 

under 10 år. Stadsidealet var nu funktionalism och gjorde det möjligt att 

få in fler människor på mindre yta. Det förespråkades att arbeta efter en 

zonindelning, då bostäder, handel och kontorsverksamhet skulle skiljas åt. 

I städerna flyttade fabrikerna ut till speciella industrizoner och kontor 

byggdes i stadskärnorna. Göteborgs stad hade köpt upp marken, vilket 

gjorde det lättare att planera för en förnyelse av området. De nya 

bostäderna som byggdes, byggdes för personer med högre inkomst än de 

som bott där innan. De som tidigare bott i området, hade inte längre råd 

att bo kvar efter ombyggnationerna. Under förnyelsen av Gröna Gatan 

saknades medborgarinflytande, det var till och med förbjudet att ge ut 

information förrän i slutet av planprocessen.  
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Förutom de boende fanns dessutom även kritiker som menade att 

områden var ett viktigt kulturellt och historiskt landmärke i Göteborg. 

Trots detta revs området och ett helt nytt modernt område växte upp. De 

som bott på Gröna Gatan var som tidigare nämnt tvungna att flytta, ofta 

till de nya moderna förorterna som byggdes upp under denna tid. 

Förnyelseutvecklingen utfördes av så kallade sociala ingenjörer och enligt 

dem var lösningarna på de dåliga bostadsförhållandena ofta rationella och 

demokratiska. De såg även de dåliga boendeförhållandena i städerna som 

hinder för den nationella ekonomins utveckling och ansåg att den bästa 

lösningen på problemen vara att riva bort slummen. 

2.1.3 Klarakvarteren, Stockholm 

Ytterligare en stor stadsomvandling med betydande konsekvenser skedde 

i Stockholm under samma tidsperiod. I tidskriften Kulturvärden10 görs ett 

reportage om Klarakvarteren och de förändringar som skedde där. I 

början av 1900-talet fördes diskussioner om en ny plan för Nedre 

Norrmalm. Rivningarna skulle ge plats åt växande företag och förbättra 

framkomligheten för den ökande biltrafiken. Det fanns även en dröm om 

en ny och vackrare representativ huvudstad. Den utlösande faktorn till 

cityförändringen var att de västra och södra tunnelbanelinjerna skulle 

bindas samman via Centralen och arbetet påbörjades 1951 med 

omfattande rivningar. Ytterligare en rivningsvåg startades 1964 på grund 

av arbetet med Klaratunneln. Rivningarna gick mycket snabbt och snart 

var ett område omfattande sju kvarter totalt ödelagt. Gamla Klara var till 

stor del förslummat innan rivningarna, men det var också en stadsdel känt 

som tidningarna och nyheternas stadsdel. 

                                                           
10

Nilsson, Stefan (2009), Kulturvärden 2009:1 – Rivningar, drakar och krogar. 

Utgivare Statens fastighetsverk. [www]. 

2.1.4 Sammanfattning 

Gröna Gatan i Göteborg och Klarakvarteren i Stockholm är två exempel på 

de omfattande stadsomvandlingar som skedde i Sverige i mitten av 1900-

talet. Idealet var funktionalismen och man ville bygga bort städernas slum 

för att ge plats åt en ny modern och ekonomisk stad. Experter ansåg att 

den bästa lösningen på problemen var att sanera och stora 

rivningsarbeten sattes igång i dessa områden. Istället byggdes moderna, 

hälsosamma och mer representativa byggnader upp . Lite åtanke las på de 

som redan bodde i områdena och något medborgarinflytande fanns inte, 

vilket satte många i svåra situationer som bland annat resulterade i att 

många tvingades flytta ifrån sina bostadsområden. Det är viktigt att 

planera för alla befolkningsgrupper och att inte ”tränga ut” dagens 

boende. Man bör även tänka på den nya bebyggelsens skala, så att det 

inte upplevs för främmande.  

 

  

Figur 5: Rivningsarbeten Klarakvarteren Stockholm 1960-talet. 
Foto: SVT bild [www]. Hämtat från 
<http://mobil.svt.se/2.93116/1.1286907/rivnings-rea > Hämtat 
16 maj 2010 
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2.2 Karlskronas översiktsplan år 2030 
I detta avsnitt görs utifrån Karlskronas nyantagna översiktsplan (ÖP) för år 

2030 en redogörelse över kommunens visioner för Rödebys tätort. 

I ÖP 2030 har kommunen som vision att Nättraby, Rödeby och Jämjö ska 

utvecklas genom förtätning kring centrum. Genom ombyggnad kan ett 

större kundunderlag skapas, samt attraktivare centrummiljöer, vilket 

gynnar den lokala handeln. Kommunens vision med Rödeby är att stärka 

ortens identitet.  

I Rödeby föreslås cirka 200 bostäder byggas. Det finns en stor efterfrågan 

på villor, men även seniorboende och flerbostadshus. Kommun pekar ut 

fem olika områden som potentiella utbyggnadsområden för 

småhusbebyggelse. Dessa områden är Sofielund, Älgvägen, 

Trädgårdsmästeriet och två områden i Johannesberg. På kartan visat de i 

gult. I Rödeby centrum vill kommunen komplettera med 40-60 

lägenheter. Kommunen nämner även i ÖP 2030 att byggnader kan höjas, 

vilket kan skapa en tydligare centrumbildning, och en annan lokalisering 

av busshållsplatsen i centrum kan frigöra mark som kan vara attraktiv för 

flerbostadshus eller centrumfunktioner. Verksamheter ser de möjlig 

utveckling för på Kassabrovägen, Rödeby ek och längre norrut på samma 

väg. Visas i lila på kartan till höger.11  

 

 

                                                           
11

 Karlskrona kommun, Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, 
utställningshandling mars 2010 – Mark- och vattenanvändning. [www]. 

Figur 6: Utbyggnadsområden Rödeby. Karlskrona kommun (2010), Översiktsplan 2030 
Karlskrona kommun, utställningshandling mars 2010 – Mark- och vattenanvändning 
[www]. 
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2.3 Rödebys bostadsbestånd 
I hela kommunen bor en majoritet i småhus, bostadsbeståndet består av 

63,66 % småhus och 36,34 % flerbostadshus. Även i Rödeby bor en 

majoritet i småhus och i jämförelse med kommunen är andelen dessutom 

större. Av samhällets 3377 bostäder är 2990 småhus. Enbart 387 är 

lägenheter, varav 9 bostadsrätter och 378 hyresrätter. I översättande till 

procent består bostadsbeståndet av 88,5 % småhus och 11,5 % 

flerbostadshus. Utav flerbostadshusen är 2,3 % bostadsrätter och 97,7 % 

hyresrätter, medan samtliga småhus går under kategorin äganderätt. 

Ungefär samma fördelning av bostadsbeståndet återfinns även i 

kommunens övriga två tätorter, Nättraby och Jämjö.12 

 

Tabell 1: Bostadsbestånd Karlskrona 2008 

  

                                                           
12

Karlskrona kommun, Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, 
utställningshandling mars 2010 – Allmänna intressen, s.97. [www]. 

Område Flerbostadshus Småhus Totalt 

Bostadsrätt Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt 

Trossö 2463 7313  897 10673 

Stadsbygden 2032 8971 174 11384 22561 

Nättraby  334 77 2806 3217 

Rödeby 9 378  2990 3377 

Jämjö  458  2005 2436 

Landsbygden  543 77 19027 19647 

Totalt 4505 17997 328 39109 61911 

Karlskrona

Småhus

Flerbostadshus

Figur 7: Andel småhus och flerbostadshus i Rödeby och hela Karlskrona kommun.  

Rödeby

Småhus

Flerbostadshus



  

14 
 

2.4 Rödebys befolkning 
Rödeby har drygt 3 400 invånare (2009), vilket motsvarar 5,5 procent av 

kommunens befolkning. Rödeby tillsammans med Jämjö och Nättraby är 

de största tätorterna i kommunen. Rödeby har cirka 900 fler invånare än 

Jämjö och cirka 200 invånare fler än Nättraby.13  

2.4.1 Befolkningsålder 

Till höger visas en tabell över Rödebys befolkning i 10års-intervall. (0-100 

år). Tabellen visar en relativt jämn fördelning mellan män och kvinnor. 

Generellt kan det nämnas att det bor några fler pojkar än flickor i orten, 

att det finns en jämn fördelning mellan medelålders män och kvinnor 

samt att det bor ett fåtal fler kvinnor än män i äldre åldern. För att få en 

tydligare bild över dominerande befolkningsåldrar har åldersgrupper med 

liknande befolkningsmängd sammanslagits i större intervaller. Åldern 70+ 

gjordes medvetet eftersom pensionsåldern i Sverige idag är 65 år. 

Resultatet visas i ett cirkeldiagram. I detta diagram kan det utläsas att 

befolkningen består till stor del av barn i åldrarna 0-19 år (30,8 %) och 

medelålders i åldrarna 30-49 år (29,2 %) medan det finns få personer i 

övre ungdomsåren 20-29 år (7 %).14 

                                                           
13

Karlskrona kommun, Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, 
utställningshandling mars 2010 – Allmänna intressen [www].  
14

 Kronengen Pia, utredare/analytiker, Kommunledningsförvaltningen, 
Avdelningen för styrning och ledning, Karlskrona kommun. 
 

 Tabell 2: Rödeby tätorts befolkning 31 december 2009.  

  

  

Ålder Män Kvinnor Summa 

0-9 297 254 551 

10-19 249 225 474 

20-29 122 120 242 

30-39 258 266 524 

40-49 243 234 477 

50-59 151 156 307 

60-69 179 177 356 

70-79 128 147 275 

80-89 68 122 190 

90-99 10 29 39 

100- 0 0 0 

Summa 1705 1730 3435 

30,8 %

7 %

29,2 %

19,3 %

14,6 %

Befolkningsålder

0-19 år

20-29

30-49

50-69

70+

Figur 8: Rödebys befolkningsålder i procent 31 december 2009 
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För att göra en djupare analys av vad Rödeby har för typ av befolkning och 

för att se hur orten skiljer sig åt angående befolkningsålder, görs i nedan 

diagram en jämförelse med hela Karlskrona kommun och med riket som 

helhet.  

Figur 9: Diagrammet visar Rödebys befolkningsålder i procent och 10-års intervaller. 

Procentenheterna sätts i förhållande till Karlskrona kommun och hela riket för att en 

jämförelse ska kunna göras. Källa statistik Rödeby: Pia Kronengen. Källa statistik 

Karlskrona och Sverige: SCB.  

De största differenserna är i de yngsta åldrarna. Av hela Rödebys 

befolkning tillhör hela 30,8 % av befolkningen åldrarna 0-19 år, vilket är 

7,5 % högre än Karlskrona kommun och 6,3 % högre än hela riket. 

Däremot kan man tydligt se en stor förändring i åldrarna 20-29 år. Endast 

7 % av Rödebys befolkning tillhör denna åldergrupp, vilket är 5,6 % lägre 

än både Karlskrona och Sverige. Däremot stiger befolkningsprocenten 

igen i åldrarna 30-49 år. 29,2 % av befolkningen tillhör denna åldergrupp, 

vilket är 3,5 % högre än Karlskrona och 2,5 % än Sverige. Ytterligare en 

svängning i diagrammet sker då procentenheten med åldrarna 50-69 år är 

lägre än både kommunen och landet som helhet. Endast 19,3 % av 

befolkningen tillhör denna åldersgrupp, vilket vid en jämförelse med 

kommunen är 5,4 % lägre och 5,4 % lägre vid en jämförelse med hela 

landet. Personer 70 år eller äldre är något fler i jämförelse med både 

Karlskrona kommun och Sverige. De tillhör sammanlagt en procentsats på 

14,6 % av ortens befolkning. Skillnaden med Karlskrona är 0,9 % och 2 % 

med hela landet.  

Sammanfattningsvis kan det nämnas att Rödeby har en befolkning med 

många barn under 19 år, yngre medelålders 30-49 år och några fler 

pensionärer (70+) än både kommunen och riket. Däremot har Rödeby ett 

underskott på ungdomar mellan 20-29 år samt övre medelålders mellan 

50-69 år. Man kan dra slutsatsen att det bor många barnfamiljer i orten, 

men färre ensamstående. Varför ser sammansättningen av befolkningen 

ålder ut som den gör? Ett sätt att förklara det är genom att koppla 

Rödebys befolkningsålder till den så kallade livscykeln. Ett annat sätt är att 

studera ortens befolkningsutveckling under de senaste decennierna.15  

                                                           
15

 Kronengen Pia, Karlskrona kommun.  
Statistiska Centralbyrån (SCB), Folkmängden efter kommun, civilstånd, ålder och 
kön. År 1968-2009 [www]. 
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2.4.1.1 Rödebys befolkning i en livscykelanalys 

Gunnel Forsberg diskuterar den så kallade livscykeln i artikeln ”Rumsliga 

obalanser i befolkningens sammansättning och bosättning” i Planeringens 

förutsättningar, (2005)16 Hon menar då att ett hushåll har olika behov i 

olika faser i livet, vilket kan leda till flyttningar. Ett hushålls livscykel kan 

delas upp i perioderna före och efter ”barnen”. Före barnen väljer man att 

bo i billiga och centrala lägenheter. Detta kan återspeglas i ovanstående 

diagram, då åldrarna 20-29 år är underrepresenterade. Många funktioner 

och kvalitéer som denna befolkningsgrupp efterfråga är centralt belägna 

och kanske anser de att Rödeby ligger för långt ifrån centrala Karlskrona 

och inte har vad de efterfrågar. När man sedan kommer in i barnperioden 

efterfrågas större, bekvämare och mindre centrala lägenheter eller 

enfamiljshus. Även detta passar bra in på Rödeby, då orten har många 

invånare i åldrarna 30-49 år. Enligt statistik från SCB är medåldern i 

Sverige vid första barnets födelse för män 31,4 år och 28,9 år för kvinnor 

(2009).17 Enligt Gunnel Forsbergs beskrivning av livscykeln väljer man 

efter att barnen flyttat ut att flytta till en mindre bostad. Där stannar man 

sedan tills man får behov av institutionell vård. Procentsatsen för 

åldersgruppen 50-69 år är lägre i Rödeby än både Karlskrona kommun och 

hela landet. Kanske har då denna åldersgrupp sålt sitt hus, där deras barn 

vuxit upp, och flyttat till en mer centralt belägen lägenhet. Förutom 

ovanstående förklaring till förflyttningar på grund av en generell livscykel, 

kan även förändringar i hushållets storlek och sammansättning, giftermål 

och skilsmässor vara orsaker till förflyttningar.  

                                                           
16

 Forsberg, Gunnel (2005), Planeringens utmaning och förutsättningar - Rumsliga 
obalanser i befolkningens sammansättning och bosättning. 
17

 SCB, Befolkningsstatistik - Fortsatt ökat barnafödande [www].  
 

2.4.1.1.1 Befolkningens behov och krav på samhället utefter ålder 

Beroende på var man befinner sig i livscykeln har man olika behov och 

krav på samhället. I ett samhälle som Rödeby där det bor många 

barnfamiljer finns det exempelvis behov av barnavård, barnomsorg, skola 

och skolmat. Uppväxtvillkoren har enligt socialforskning stor betydelse för 

individers framtida sjukdomsrisker, kriminalitet, missbruksproblem, 

mentala hälsa och ekonomiska välfärd. En viktig aspekt, som fått stor 

uppmärksamhet de senaste åren, är att barns uppfostran inte enbart sker 

inom familjen utan även från närmiljön, vilket ställer vissa krav från 

samhällets sida.  

”Är dessa effekter så viktiga att ett traditionellt individ- och 

familjeperspektiv bör kompletteras med åtgärder som söker påverka 

sociala relationer på grannskapsnivå?”18 

Förutom barnfamiljer finns även en stor andel äldre i Rödeby. Även de 

ställer vissa krav. En viktig aspekt att reflektera över är att den äldre 

befolkningen tenderar att bli äldre och äldre. En väsentlig anledning är att 

hälsan är betydligt bättre idag i jämförelse med förr och dödsrisken är 

avsevärt lägre. Mycket pekar mot att det under de närmaste årtiondena 

kommer att bli ytterligare sänkningar av de äldres dödsrisker. Ett resultat 

av denna trend mot lägre dödlighet blir att antalet äldre ökar. Detta kan i 

sin tur skapa problem som kan komma att hota den svenska ekonomin 

och påverka bland annat skatter och välfärdsystem. 1900-talets stora 

förbättringar av hälsa och levnadsförhållanden har medfört att 

livslängden ökat både för män och för kvinnor . År 2004 var 

medellivslängden 78,4 år för män och 82,7 år för kvinnor, vilket är en 

                                                           
18

 Socialstyrelsen (2006), Social rapport 2006 [www].  
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ökning med 6,2 år för män och 5,7 år för kvinnor sedan 1970. 19  

Medellivslängden ökar dessutom fortfarande och man kan fråga sig hur 

detta kan komma att påverka våra städer och hur det kan påverka 

Rödeby. Med tanke på att de äldre lever längre kommer de även under 

ålderdomen att bo i samma bostad under en längre period än vad tidigare 

generationer gjort. Kanske har de även högre krav på boendet än tidigare 

generationer.  

2.4.1.3 Befolkningsutveckling 1960-2009 

Även en analys över Rödebys befolkningsutveckling vara till hjälp för att 

förstå varför sammansättningen av befolkningsåldern ser ut som den gör. 

Till hjälp kan vara ett diagram över hur befolkningsutvecklingen i orten 

sett ut de senaste 50 åren.  

Diagrammet till höger (figur 8) visar att Rödebys befolkning ökat från 1672 

personer (1960) till 3435 personer (2009), vilket ger en ökning på 

sammanlagt 1763 personer. I diagrammet kan det även utläsas att 

Rödebys befolkningsutveckling varit stigande fram tills år 1980, därefter 

har den stagnerat och legat runt 3400 invånare fram tills idag. Mellan 

1960 och 1980 ökade befolkningen med hela 1670 personer, men efter 

1980 har befolkningen enbart ökat med 93 personer. Dock är 

befolknigsutvecklingen positiv och under det senaste intervallet har en 

ökning på 79 personer skett.20  

 

                                                           
19

 Socialstyrelsen (2006), Social rapport 2006 [www].  
20

SCB, Folkmängden per tätort med äldre och ändrade namn på tätorter. Vart 
femte år 1960-1980 [www].  
SCB, Folkmängden per tätort. Vart femte år 1990-2005) [www].  

 

 

Figur 10: Diagrammet visar Rödebys befolkningsutveckling från år 1960 till 2009 i 5års-

intervall, dock saknas statistik för år 1985 hos SCB, och redovisas därmed inte i 

diagrammet. Sista intervallet 2005-2009 är kortare, detta eftersom statistik för 

nästkommande 5 års- intervall ännu ej är aktuell. 2009 redovisas dock för att visa att 

befolkningsutvecklingen, trots kortare intervall, har ökat något sedan förra 5års-

intervall. 
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2.4.1.4.1 Rödebys befolkning i en historisk analys över tendenser för 

boendeval 

Det finns olika tendenser genom tiderna var folk vill bosätta sig. Under 

1970-talets gröna våg valde många att flytta ut i periferin. Idag 

värdesätter många istället att bo i närheten av vatten och många unga 

föredrar att bo i storstäder.21 Detta kan vara en av anledningarna till den 

befolkningsökning som skedde just under 1970-talet i Rödeby. Se diagram 

ovan (figur 8). Kanske är en förklaring till varför utvecklingen stagnerade 

under 1980-talet att man värdesatte andra kvalitéer med närmiljön. En 

annan förklaring till varför befolkningen ökade kan vara den baby-boom 

som skedde på 1940-talet.22 Det föddes helt enkelt många under detta 

decennium. De som föddes under 1940-talet är idag i pensionsåldern. 

Denna åldersgrupp var på 1970-talet mellan 20-30 år och det var då 

tillfälle för dem att bilda familj. Denna stora åldersgrupp kom att bosätta 

sig någonstans, kanske då i Rödeby. Detta skedde som tidigare nämnt 

under den så kallade ”gröna vågen”. Den stora åldersgruppen och 

dåtidens rådande ideal kan vara anledningar till den kraftiga 

befolkningsökningen. Rödeby har, som man kan se i figur 6, även några 

fler äldre än vad kommunen och hela landet har. Kanske kan det vara så 

att de som flyttade till Rödeby på 1970-talet fortfarande bor kvar. Om de 

flyttade dit vid 30-40 års ålder är de idag runt 70-80 år.  

  

                                                           
21

 Ramberg, Klas (2005), Planeringens utmaningar och förutsättningar - 
Stadsplanering och stadsliv. 
22

 SCB, Kommunfakta – Befolkningspyramid [www].  



  

19 
 

2.4.2 Befolkning med utländsk bakgrund 

Rödeby är inte enbart homogent när det handlar om ålder, utan även när 

det kommer till nationell bakgrund. Enligt Pia Kronengen på Karlskrona 

kommun finns det inget bra begrepp för detta och de brukar då istället 

ange tre olika sätt att beräkna utländsk bakgrund. De tre kategorierna är 

utländska medborgare, utrikes födda och utländsk bakgrund. Tabellen 

nedan visar dessa kategorier i en jämförelse med kommunen och hela 

riket.  

Befolkningsgrupp Rödeby  
(3 435 inv.) 

Karlskrona  
(63 342 inv.) 

Sverige 
 (9 340 682 inv.) 

Utländsk 
medborgare 

46 3889 602893 

Utrikes födda 124 6391 1337965 

Utländsk bakgrund 158 (4,6 %) 7 432 (11,7 %) 1 733 913 (18,6 %) 

Figur 11: Befolkningsgrupper i Karlskrona kommun 2009. Definition av ”Utländsk 
bakgrund”: - Utrikes födda (svenska eller utländska medborgare) – Födda i Sverige med 
båda föräldrar födda utomlands (svenska eller utländska medborgare). Statistik Rödeby: 
Pia Kronengen. Statistik Karlskrona och Sverige: SCB. 

Kategorierna går inte att summera eftersom ”utrikes födda” även går 

under kategorin ”utländsk bakgrund” och ”utländsk medborgare” går 

under kategorin ”utrikes födda”. (se begreppsdefinition ovan). Valet har 

därför lagts på att enbart använda kategorin ”utländsk bakgrund”. I 

Rödeby bor 4,6 % med utländsk bakgrund, vilket är lägre än Karlskrona 

(11,7 %) och riket (18,6 %). Med andra ord bor det mindre än hälften i 

procent av vad det bor i hela kommunen.23 Se diagram till höger (figur 10).   

                                                           
23

 Kronengen Pia, Karlskrona kommun.  
 

  

                                                                                                                                     
SCB, Utrikes födda efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 2001-2009. 
[www]. 
SCB, Utländska medborgare efter region, ålder i tioårsklasser och kön. År 1973-
2009. [www]. 
SCB, Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund efter region, ålder i 
tioårsklasser och kön. År 2002-2009 [www]. 
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2.5 Boendesegregation 
Socialstyrelsen beskriver boendesegregation som skillnader mellan olika 

befolkningsgruppers geografiska bosättningsmönster. De delar upp 

begreppet i tre grupper:  

- Demografisk segregation (Ålder, hushållstyp eller kön) 

- Socioekonomisk segregation (Inkomst, yrke, socialgrupper) 

- Etnisk segregation (Nationalitet, religion, kultur) 24  

Utefter den analys som gjorts av Rödeby befolkning och bostadsbestånd 

kan orten klassas som demografiskt och etniskt boendesegregerad. 

Rödeby har många barnfamiljer boende i småhus. Enligt Socialstyrelsen 

kan områden som är demografiskt boendesegregerade medföra vissa 

problem exempelvis när det gäller barnomsorg, skolor, äldreomsorg och 

sjukvård. Det bor ett stort antal inom samma åldersklasser, vilket ökar 

trycket på dessa typer av offentlig service. Dock menar Socialstyrelsen att 

segregation inte enbart behöver vara negativt. Att bo i närheten av 

liknande befolkningsgrupper kan upplevas positivt och en känsla av 

samhörighet kan uppstå som underlättar kontakt mellan grannar. 

  

                                                           
24

 Socialstyrelsen (2006), Social rapport 2006.[www]. 
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3 INVENTERING 
Följande avsnitt beskriver först resultatet av den inventering som gjorts av 

bebyggelse-, grön- och vägstruktur samt rörelseriktningar. Därefter görs 

en sammanfattande redogörelse av intervjuerna som gjorts inom 

planområdet. 

En inventering av området genomfördes vid lunchtid onsdagen den 24 

februari 2010. Först gjordes en inventering av bebyggelsen, det vill säga 

om byggnaderna var bostäder eller innehöll offentlig verksamhet samt 

den fysiska utformningen. Därefter studerades hur byggnadernas entréer 

var lokaliserade och var de naturliga mötesplatserna fanns. Efter detta 

studerades vägar och parkeringsytor som följer av en beskrivning av 

områdets grönstruktur. Till sist gjordes en studie av rörelseriktningar inom 

området. Studien innehåller både rörelse när det gäller gångtrafikanter 

och biltrafik. Dock var stora delar av undersökningsområdet snöbelagt och 

rörelsen för gångtrafikanter kan skilja sig något från verkligheten, då 

gångar var upplogade på torget. På grund av detta gjordes ytterligare en 

inventering den 29 mars 2010.  

 

– Bebyggelsestruktur 

– Vägstruktur 

– Grönstruktur 

– Rörelseriktningar 

– Intervjuer 
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3.1 Bebyggelsestruktur 

3.1.1 Bebyggelsetyp 

Planområdet består av både bostadshus i form av lägenheter och 

byggnader med service- och handelsverksamhet. Området har fem 

lägenhetshus och samtliga är två våningar höga. Området har tre 

byggnader innehållande serviceverksamhet. I en av dessa byggnader finns 

Vårdcentral med bland annat folktandvård och apotek. I byggnaden strax 

söder om denna byggnad är Rödeby sjukhem (kallat Mogården) och 

bredvid ligger en byggnad inrymmande bland annat hemtjänsten, 

fältgruppen och familjedaghemmet ”Mosippan”. Inom planområdet finns 

även COOP, Swedbank och en del småbutiker. Dessa småbutiker är ett 

fastighetsbolag, frisersalong, pizzeria, fotvård och florist. Samtliga av 

dessa handelsverksamheter tillhör samma byggnad. Det finns även en 

liten fristående kiosk inom området. Strax norr om planområdet finns 

även en ICA-butik. Vid undersökningstillfällena var de mest besökta 

byggnaderna COOP och Vårdcentralen. Småbutikerna hade inte många 

kunder. Swedbank hade även få kunder, dock var det många som använde 

uttagsautomaten utanför.  

  

Figur 13: Bebyggelsestruktur Rödeby Centrum. Blåmarkerat är bostäder, rött service och 
grönt handel. 
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Figur 14: Foto: Malin Sjöstrand 
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3.1.2 Material och utformning 

Centrumet har en homogen bebyggelse när det gäller byggnadsstil, färg 

och material. Alla byggnader förutom byggnaden inrymmande handel och 

kiosken har fasader av tegel. Samtliga av dessa byggnader har mörkbrunt 

eller rött tegel, förutom Mogården och ett av bostadshusen som har gult 

tegel. Handelsbyggnaden består av plåt, putsade skivor och trä. Samtliga 

hus har sadeltak, förutom handelsbyggnaden och vårdcentralen som 

istället har platt tak. Bostadshusen längs Johannesbergsvägen är i två 

våningar. Lägenheterna på andra våningen har balkong med utsikt mot 

torget, medan marklägenheterna har stensatt och gräsbelagd uteplats.  

 

 

  

  

Figur 16: Fasad långsida 
Handelsbyggnaden. Foto: 
Malin Sjöstrand 

Figur 19: Lastutrymme Handelsbyggnad. Foto: Malin 
Sjöstrand 

Figur 15: Lägenheter 
Johannesbergsvägen. 
Fasad mot centrum. 
Foto: Malin Sjöstrand 

Figur 17: Fasad 
innergård Mogården. 
Foto: Malin Sjöstrand 

Figur 18: Fasad baksida Rödeby Vårdcentral. Foto: 
Malin Sjöstrand 
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3.1.3 Entréer och naturliga mötesplatser 

Entréerna till de tre bostadshusen vid Johannesbergsvägen nås från 

utsidan av centrum. Huset i sydväst nås från innergården och huset strax 

norr om nås från Movägen. Vårdcentralens och småbutikernas entréer 

nås från torget. Swedbanks och Hemtjänstens entréer nås via Movägen. 

Även Mogårdens entré nås via Movägen, dock från innergården. Det går 

även att nå denna byggnad från Häggvägen i söder. COOPs entré nås via 

parkeringen i öst. På grund av att Vårdcentralen och COOP är de största 

dragningskrafterna blir deras entréer naturliga mötesplatser. Även 

Swedbanks uttagsautomat och busshållsplatsen tycks fungera som 

mötesplatser. 

3.2 Vägstruktur 
Vägnätet består av två huvudvägar; Johannesbergsvägen och 

Rödebyvägen, samt tre övriga vägar. Inom området finns flera gångvägar 

och parkering finns i form av både parkeringsytor och fickparkeringar. En 

separat väg finns för busstrafik i sydöstra delen av området. 

 

 

  

Figur 21: Rött markerar byggnadernas entréer. Blått visar spontana mötesplatser. Figur 20: Vägstruktur Rödeby Centrum. Huvudnät markerat med mörkblått, övriga 
bilvägar markerat med ljusare nyans. Gångvägar, inklusive trottoarer, markerat med rött. 
Parkeringsytor markerat med gult. 
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3.2.1 Bilvägar 

Rödebyvägen och Johannesbergsvägen (markerat mörkblått i kartan, figur 

20) utgör områdets huvudvägar. De är de mest trafikerade vägarna och är 

något bredare än övriga vägar samt har flest knutpunkter. Rödebyvägen 

sträcker sig rakt genom samhället och det är via denna väg Rödebyskolan, 

Rödebybadet och kyrkan nås och det är i huvudsak denna väg som 

används för att ta sig till centrala Karlskrona eller till de externa 

köpcentrumen i Vedeby. Johannesbergsvägen sträcker sig från 

Rödebyvägen till riksväg 28 och det är via denna väg Vårdcentralens 

parkering nås. Bredden på dessa vägar är cirka 7 meter och båda har 

trottoarer på båda sidorna. Trottoarerna har ingen speciell fil för cykel. 

Övriga vägar har som huvudsyfte att serva bostadsbebyggelsen och de 

verksamheter som finns längs Movägen, de har en bredd på 5-5,5 meter. 

Trottoarer finns delvis på Hasselvägen och Movägen. Längs Rödebyvägen 

finns en separat väg enbart för busstrafiken med en busshållplats på 

varsin sida betjänande olika riktningar. Hastigheten på samtliga vägar är 

50km/h. En hastighet på 30km/h börjar strax norr om området och 

sträcker sig förbi Rödebyskolan. Dessa vägar är markerat med ljusblått i 

kartan ovan (figur 20). 

Vägnätet upplevs fungera bra förutom Movägen där både biltrafik och 

gångtrafik sker sammanblandat och skapar en viss besvärlighet. 

Korsningen där Movägen möter bussvägen upplevs även opraktisk då det 

inom detta område finns många moment för både biltrafikanter och 

gångtrafikanter att ha uppsikt över. Exempelvis är körning från 

parkeringen utanför COOP tillåten och fickparkeringar finns på båda 

sidorna av Movägen samt personer som korsar vägen. Infarten till 

Movägen från Rödebyvägen försvårar i vissa situationer även för 

busstrafiken då deras utfart kan blockeras vid rusningstrafik.  

  

Figur 23: Movägen. Foto: Malin Sjöstrand 

Figur 22: Rödebyvägen. Foto: Malin Sjöstrand 

Figur 24: Johannesbergsvägen. Foto: Malin 
Sjöstrand 
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3.2.2 Parkering 

Stor parkeringsyta finns väster om Vårdcentralen, de flesta 

parkeringsplatserna är till för allmänheten men några platser är 

reserverade för personal till Vårdcentralen. Ytterligare en parkeringsyta 

finns i söder reserverad till personal och besökande till Mogården. 

Fickparkeringar finns längs Movägen samt utanför COOP och kiosken. Det 

finns även mindre parkeringsytor utanför Mogården och bostäderna i 

väst. Parkeringen är lokaliserad till byggnadernas entréer och upplevs 

något utspridd och oplanerad. Parkeringen är markerat med gult i kartan 

ovan (figur 20). 

3.2.3 Gångvägar 

Förutom de trottoarer som finns längs Rödebyvägen och 

Johannesbergsvägen finns inom området ett par asfalterade gångvägar. 

Merparten av gångvägarna finns i anslutning till bostadsbebyggelsen samt 

till Mogården. 

 

  

Figur 25: Fickparkering 
Movägen. Foto: Malin 
Sjöstrand 

Figur 27: Parkeringsplats vid Vårdcentralen. 
Foto: Malin Sjöstrand 

Figur 26: Parkering 
utanför COOP. 
Foto: Malin 
Sjöstrand 

Figur 28: Gångväg vid Rödeby Sjukhem. 
Foto: Malin Sjöstrand 

Figur 30: Gångväg mellan Vårdcentralen 
och bostadsbebyggelse. Foto: Malin 
Sjöstrand 

Figur 29: Gångväg vid bostadsbebyggelse 
med kiosken i förgrunden. Foto: Malin 
Sjöstrand 
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3.3 Grönstruktur 
För att vara ett centrum består planområdet av relativt många 

grönområden. Dessa områden är till största del enbart gräsbelagt och 

upplevs som oplanerade utrymmen som blivit över efter byggnation. 

Området har tre utrymmen för lek dock är en av dem privat då den tillhör 

familjedaghemmet och två upplevs halvprivata då de ligger i anslutning till 

bostäderna. En av dem har enbart en sandlåda, och en har en sandlåda 

och gungställning. Det finns enbart två utrymmen med sittplatser. 

Merparten av områdets bänkar finns vid de cirkulära gångarna på torget, 

dock upplevs de inte utnyttjas i större uträckning. Det finns även 

sittmöjlighet öster om Hemtjänstens lokal, dock är placerade 

undanskymda och upplevs enbart användas av äldre. Som tidigare nämnt 

är de största mötesplatserna lokaliserade till entréer och torget upplevs 

inte locka till möten.  

 

 

 

  

Figur 32: Grönyta mellan bostadshus sydväst. 
Foto: Malin Sjöstrand 

Figur 33: Rödeby torg. Foto. Malin Sjöstrand 

Figur 31: Grönområde sett vid Movägen. 
Foto: Malin Sjöstrand 

Figur 34: Grönytor Rödeby Centrum 
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3.4 Rörelseriktningar 
Som tidigare nämnt är huvudgatorna Rödebyvägen och Johannesbergs-

vägen, båda gatorna är hårt trafikerade och har därför en tydlig riktning 

när det gäller biltrafiken. Tydligaste riktning har Rödebyvägen som 

passerar genom samhället. Movägen upplevs även ha en tydlig riktning 

från båda hållen. Från väst är målet oftast parkeringsytan vid 

Vårdcentralen och från öst antingen COOP eller någon av de andra 

verksamheterna i närheten. 

När det gäller rörelse för fotpassagerare finns en koppling från 

Vårdcentralen till parkering i väst samt parkering precis framför. 

Fotpassagerare når även Vårdcentralen horisontellt över torget. Den 

största rörelsen finns mellan COOPs entré och Swedbanks uttagsautomat 

där även fickparkering finns. Vid undersökningstillfället fanns även viss 

rörelse utanför småbutikerna, dock mestadels förbipasserande 

pensionärer. På Movägen skedde även en viss rörelse av fotgängare, trots 

att detta är en bilväg. Det finns även en viss rörelse av skolungdomar till 

kiosken i norr.  

 

 

 
  

 

Figur 36: Movägen. Foto: Malin Sjöstrand Figur 37: Movägen. Malin Sjöstrand Figur 38: Gångväg vid Vårdcentralen. Movägen. 
Foto: Malin Sjöstrand 

Figur 35: Rörelseriktningar. Rött markerar bilens rörelse, blått markerar fotpassagerarnas 
rörelseriktningar. 
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3.5 Intervjuer 
Vid lunchtid den 29 mars 2010 gjordes ett par intervjuer med några 

slumpmässigt utvalda personer. Syftet med intervjuerna var inte att 

resultatet skulle vara representativt för centrumets alla besökare, utan att 

vara till hjälp för att få en uppfattning om hur det används och uppfattas 

samt för att prova att mina egna uppfattningar stämmer överens. 

Intervjuerna gjordes med sex personer varav tre personer var kvinnor och 

tre personer män. Frågorna som ställdes var: 

1. Ålder, kön 

2. Var bor du? 

3. Hur använder du Rödeby centrum? 

4. Hur ofta besöker du platsen? 

5. Vad tycker du är bra/dåligt? 

6. Är det något du vill förbättra/ändra på? 

Intervjupersonerna bestod av två kvinnliga pensionärer; 72 år respektive 

87 år, tre män i åldrarna 54, 55 och 62 år och en 28-årig kvinna. Samtliga 

bodde i eller i närheten av Rödeby förutom den 87-åriga och 28-åriga 

kvinnan. I frågan om hur de använder Rödeby centrum svarade samtliga 

intervjupersoner att de använder centrumet i syfte att uträtta diverse 

ärenden. De nämner då speciellt COOP, banken, busshållsplatsen, postens 

utlämningsställe, apotek och tandläkare. Några nämnde att de inhandlar 

dagligvaror och några nämnde att de föredrar att handla på Amiralen i 

Lyckeby. Angående hur ofta de använder platsen svarade den 72-åriga 

kvinnan, boende precis i närheten, att hon besöker platsen dagligen dels 

för att uträtta ärende och dels för att få lite motion. Övriga 

intervjupersoner svarade att de besöker centrumet antingen en gång i 

veckan eller en gång varannan vecka. I frågan ”vad tycker du är 

bra/dåligt” svarade båda pensionärerna att de tycker att allt är bra och 

hade inget speciellt att tillägga. Samtliga intervjupersoner nämnde att de 

tycker att Rödeby centrum ”har allt”, de nämnde då särskilt service i form 

av handel, vårdcentral, tandläkare och bank. Någon nämnde även att det 

är lättillgängligt. Den yngsta kvinnan poängterade att servicen var bra 

men att det inte finns viss service som exempelvis klädbutiker och 

Systembolaget, men att detta inte gör något eftersom det är relativt nära 

till Amiralens köpcentrum i Lyckeby. Även den 55-årige mannen tyckte att 

servicen är bra med tanke på att det är en liten by. Den 62-årige mannen 

hade mer att tillägga i denna fråga och pratade då om platsens fysiska 

utformning. Han tyckte att det inte ”är mycket” till torg och att det inte är 

inbjudande att sitta där. Han nämnde även att torget är placerat 

inneslutande av hus. Han tyckte inte heller att platsen är ”levande”. I 

frågan om det var något speciellt de ville förbättra eller förändra svarade 

samma man att han gärna hade sett en plats i lä där man kan ta en fika 

och umgås. De äldre intervjupersonerna svarade ”ingenting” och ”vet ej” 

och hade även i denna fråga inget extra att tillägga. Inte heller övriga 

personer hade något speciellt att tillägga när det kom till denna fråga, 

förutom den yngsta kvinnan som gärna hade sett lite mer grönska en 

lekplats centralt belägen. Pensionärerna visade minst intresse av en 

förändring i Rödeby hade inte mycket att säga. De upplevdes som en 

aning konservativa. Övriga visade stort intresse och ville gärna svara på 

frågorna.  

Sammanfattningsvis kan nämnas att samtliga intervjupersoner använde 

platsen väldigt praktiskt, antingen de skulle till Vårdcentralen eller handla 

dagligvaror. Utbudet verkade inte vara något problem då de var överens 

om att utbudet av dagligvaror är tillräckligt samt att övriga varor kan 

inhandlas i Amiralen. När det gäller torget verkar det inte användas som 

mötesplats som är en traditionell funktion av ett torg, utan mest till 

genomfart.  
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4 RESULTAT OCH PLANFÖRSLAG 
Utefter den analys som gjorts av Rödebys befolkning och planområdets 

fysiska miljö samt litteraturstudier om tidigare stadsförnyelser, har ett 

planförslag utarbetats för Rödeby centrum. Planförslaget omfattar en 

förnyelse genom förtätning på obebyggd mark och på tak, samt en 

omgestaltning av det yttre rummet för att göra centrumet mer attraktivt 

och tillgängligt. Visionen med planförslaget är att skapa en större social 

integration, vilket ska ske genom att locka andra befolkningsgrupper till 

orten. Fler lägenheter med olika lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer 

skapas. Att bygga lägenhetshus i centrum är även en vision från 

kommunens sida och de ser gärna även en mer tillgänglig och attraktiv 

centrumbebyggelse. I Rödeby centrum ska äldre, medelålders och barn 

kunna mötas på ett naturligt och givande sätt.  

Befolkningen i kommunen växer och kommunen har pekat ut Rödeby som 

en potentiell utbyggnadsort för bostäder. Orten har mycket byggbar mark 

i nära anslutning som kan komma att bebyggas successivt i framtiden. 

Andra faktorer som gör området lämpligt är bland annat det korta 

avståndet till centrala Karlskrona och till externhandel i Lyckeby, närhet 

till natur och rekreation, närhet till riksväg 28 och bra bussförbindelser till 

centrum.  

Befolkningen består av många barnfamiljer och några fler äldre än 

genomsnittet i kommunen och riket i helhet. Samhället har även en 

väldigt liten andel med utländsk bakgrund. Av stor sannolikhet finns det 

många faktorer bakom varför befolkningssammansättningen ser ut som 

den gör. En förklaring är teorin om livscykelanalysen som innebär att 

människan gör boendeval utefter vilken fas i livet hon befinner sig i. 

Barnfamiljer efterfrågar större, bekvämare och mindre centralt belägna 

bostäder, vilket gör Rödeby attraktivt eftersom 88,5 % av 

bostadsbeståndet i Rödeby består av småhus. Ytterligare en anledning till 

befolkningens sammansättningen är hur olika boendetrender har speglat 

boendevalen genom tiderna. Exempelvis flyttade många ut i periferin 

under 1970-talet, under den så kallade ”gröna vågen”. Detta kan utläsas i 

Rödebys befolkningsutveckling då invånartalet hade en positiv ökning. En 

annan händelse som kan vara en anledning till befolkningsökningen runt 

70-talet är 1940-talets babyboom. 40-talisterna hade växt upp och var nu 

i åldrarna för att flytta och bilda familj.  

Denna typ av befolkning Rödeby har ställer givetvis vissa krav på 

exempelvis utbildning, möjlighet till rekreation och nöjen, service och 

kollektivtrafik. Dock är det inte enbart de direkta kraven som utgör 

befolkningens behov. Det finns behov av att kunna mötas och umgås, att 

se människor och att ha en plats för att kunna koppla av. Det är även av 

stor vikt att trivas i sin hemort och känna en samhörighet med invånarna. 

Enligt forskning har uppväxtvillkoren stor betydelse för hur man som 

människa utvecklas och uppfostran sker inte enbart inom familjen utan 

närmiljön är av stor betydelse. Rödebys centrum är idag inget område för 

att kunna tillgodose dessa grundläggande behov. Området används idag 

till största del enbart till att uträtta ärenden och är ingen plats där man 

uppehåller sig under en längre tid. Centrumets torg har ingen funktion 

som ett traditionellt torg och används mestadels enbart till förbipassage. 

En förändring av centrumets fysiska struktur kan ge positiva följder för 

den befintliga befolkningen.  

Dock kan det vara av stor vikt att försöka locka fler personer till området 

för att skapa en större social integration som kan komma att gynna orten i 

framtiden. Rödeby har en liten andel invånare i yngre medelåldern, det 

vill säga den befolkningsålder som ofta tillhör studenter. Det finns även få 
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personer med utländsk bakgrund. Rödeby kan på grund av detta 

kategoriseras som ett boendesegregerat område. Även faktorn att 

Rödeby har en homogen hustyp och upplåtelseform kan leda till 

segregation. Därför bör antalet lägenheter i centrum utökas med olika 

storlekar och upplåtelseformer. Genom detta kan andra grupper av folk 

lockas till orten. Lägenheter är ofta något som efterfrågas av studenter 

och andra personer med mindre ekonomiska möjligheter. Kraven från 

deras sida är ofta att bostaden är placerad i närhet till kommunikation och 

service, vilket gör Rödeby Centrum lämplig.  

Förutom vanliga lägenheter kan det vara aktuellt att bygga fler 

seniorbostäder. Rödeby har redan idag relativt många i de äldre åldrarna. 

Denna åldersgrupp tenderar dessutom att öka i och med att vi idag lever 

längre än vi tidigare gjort. Det ställer krav på samhället och bostäder 

behövs där de kan bo under en längre period. Förutom bostäder vill äldre 

ofta ha lugna och trygga platser att uppehålla sig på. Att bara kunna sitta 

ner på en parkbänk och kolla på folk är något som kan vara högt 

uppskattat av dem. Det kan därför vara betydelsefullt att centrumet har 

en blandning av besökare.   

Rödeby har som i tidigare redovisad statistik, en stor andel barn i 

befolkningen. Denna befolkningsgrupp upplevs inte utnyttja området i 

större utsträckning. Det kan därför vara aktuellt att ha dem i åtanke vid 

förändring av planområdet. Detta är ytterligare ett sätt att skapa en större 

social integration. Att skapa en större lekplats i centrum anses inte vara 

aktuellt i planförslaget. Dels på grund av att utrymmet inte anses 

tillräckligt stort och dels för att syftet inte är att skapa en plats för lek som 

enbart attraherar en specifik åldergrupp. Det bedöms mer lämpligt att 

integrera områdets funktioner så att de kan utnyttjas av fler 

åldersgrupper.  

Vid genomförande av förnyelseprojekt är det viktigt att ha handlingarnas 

eventuella konsekvenser i åtanke. Att riva alla byggnader och bygga nytt 

kan skada platsens identitet vilket kan komma att kännas skrämmande för 

invånarna. Stadsförnyelserna som skett i Klarakvarteren i Stockholm samt 

Gröna Gatan i Göteborg i mitten av 1900-talet ledde till flera negativa 

konsekvenser. Områdena förvandlades och deras karaktär försvann och 

dess befolkning med det. Ett område måste förvandlas varsamt och därför 

kommer byggnationen i Rödeby ske som komplement till de redan 

befintliga byggnaderna. En av byggnaderna, som idag innehåller bland 

annat COOP och Swedbank, anses dock kunna rivas utan att områdets 

karaktär skadas. Denna byggnad upplevs oattraktiv och tar mycket plats i 

anspråk som skulle kunna användas på ett bättre sätt. 
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Figur 39: Förslag på förnyelse av Rödeby centrum. Illustration av Malin Sjöstrand 
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4.1 Bebyggelsestruktur 
Planförslaget innefattar sju nya byggnader. Den nya bebyggelsen består 

av både bostadsbebyggelse och byggnader med handelsverksamhet. Två 

av byggnaderna har handel i bottenplan och bostäder i övriga plan. Att 

kombinera två funktioner i en byggnad ger en mer regelbunden 

genomströmning av folk under dygnets alla timmar, vilket skapar mer liv 

och möten på platsen samt ökar känslan av trygghet. Övrig bebyggelse 

bevaras och ingen förändring av fasadmaterial sker, detta för att inte 

skapa en för drastisk förändring och förstöra centrumets karaktär. Små 

förbättringar kan dock tänka göras för att fräscha upp byggnaderna. Det 

kan handla om till exempel fönsterbyten och byten av dörrar samt 

liknande åtgärder.  

 

 

 

4.1.1 Handel 

Handel i området som idag är lokaliserad till en stor byggnad, 

innehavande Coop, Swedbank och diverse småbutiker, byts ut mot fyra 

nya byggnader. Tre av dem lokaliseras till torget och en längs Movägen. 

Byggnaderna entréer placeras mot torget, detta för att skapa en större 

genomströmning av folk på torget som ger möjlighet till spontana möten 

mellan folk. Ovanpå butiksplanet på den L-formade byggnaden vid torget 

ordnas bostadsbebyggelse. Även byggnaden på gamla torget har samma 

funktion med handelsverksamhet i bottenplan och bostäder i övriga plan. 

Den kvadratiska byggnaden placerad längst norrut planeras inrymma 

COOP som idag är lokaliserad på orten. Den lilla byggnaden längst till 

höger kan eventuellt inrymma den tidigare kiosken samt med ha 

caféverksamhet som under årens varma månader ha uteservering. Detta 

kan komma att locka olika typer av människor. I nedan figur visas 

kombinerad handel/bostad med ljus nyans och byggnader med enbart 

handel med mörk nyans.  

  

Figur 40: Förslag på ny bebyggelse. Figur 41: Förslag på byggnader med handelsverksamhet. 
Mörk nyans symboliserar byggnader med enbart handel. Ljus 
nyans symboliserar byggnader kombinerade med bostäder. 
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4.1.2 Bostäder  

I dagsläget har området fem byggnader inrymmande bostäder, samtliga 

av dessa bevaras. I norr finns idag tre identiska hus placerade mot 

Johannesbergsgvägen. Rödeby har som tidigare nämnt en homogen 

befolkning och för att skapa en mer blandad befolkning behövs fler 

bostäder av annan bostadskategori. I nuvarande bebyggelsemönstret 

läggs ytterligare två hus till, dels på obebyggd mark vid korsningen 

Rödebyvägen/ Johannesbergsvägen och dels i den glugg som tidigare var 

gräsytan hophörande med det gamla torget. Dock förläggas entréerna in 

mot centrumet, istället för mot Johannesbergsvägen som de befintliga 

husen, för att skapa fler möten och integrera bostadsbebyggelsen med 

resten av bebyggelsen. När det gäller den äldre befolkningen kan det 

generellt sätt säga att det är en ökande grupp i samhället på grund av att 

medelåldern höjs. Dessutom finns redan idag en relativt stor andel äldre i 

Rödeby. För att möta de äldres nuvarande och kommande behov föreslås 

ett seniorboende i byggnaden placerad sydöst. De två lägenhetshusen i 

sydvästra delen bevaras. Samtliga av de nya husen med enbart 

bostadsändamål är fyra våningar höga. Förutom dessa byggnader skapas 

lägenheter ovanpå butiksplan i de nya byggnaderna precis norr om 

Movägen och ovanför byggnaden där idag bland annat hemtjänsten finns.  

Figur 42: Förslag på bostäder. Mörk nyans representerar 
byggnader med enbart bostäder. Ljus nyans 
representerar byggnader kombinerande med handel- och 
serviceverksamhet. 
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4.1.3 Service 

Servicen i området bevaras. Byggnaden med bland annat vårdcentral och 

tandläkare samt Mogården görs inga förändringar på. Dock höjs 

byggnaden där bland annat hemtjänsten och familjedaghemmet håller till 

från de befintliga två våningarna till fyra våningar och inryms med 

lägenheter.  

4.2 Vägstruktur 
De befintliga vägarna som inramar området behålls oförändrade, dock 

görs Movägen om till gågata för att skapa ett bilfritt centrum där 

fotpassagerarna istället för bilen står i fokus. Movägen upplevs idag 

opraktisk och problematisk på grund av blandningen av bilar och 

människor i rörelse. Eftersom föreslagen bebyggelse sker som 

komplement till redan befintlig bebyggelse sker inga drastiska ändringar i 

områdets struktur, det är därför möjligt att bevara de befintliga 

gångvägarna. Parkeringen samlas ihop och ingen fickparkering tillåts inom 

området.  

  

 

  

Figur 43: Oförändrad service. Mörk nyans representerar 
byggnader med enbart service. Ljus nyans är byggnad 
med förslag på påbyggnad innehållande bostäder. Figur 44: Föreslagen vägstruktur. Bilvägar markerat i blått och 

gångvägar markerat i rött. 
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4.2.1 Gågata 

Eftersom mindre fokus läggs på biltrafik inom planområdet och 

fotgängarna prioriteras, görs Movägen om till gågata. Gågatan 

sammanfogas i områdets nya torg vid Rödebyvägen. Genom att göra om 

Movägen till gågata skapas en lugnare atmosfär som tilltalar de flesta 

samt ökar möjligheten till spontana möten. Vägen får en ny 

markbeläggning och trädplantering samt ny utsmyckning i form av olika 

planteringar för att markera att det är en gågata och öka attraktiviteten.  

4.2.2 Parkering 

Som tidigare nämnt görs Movägen om till gågata, vilket innebär att de 

fickparkeringar som idag finns där behöver flyttas. Den fickparkering som 

tidigare fanns där var dessutom utspridd och samlas nu ihop och förläggs 

istället på ny parkeringsyta i nordöstra delen av området. Denna 

parkering är lokaliserade precis intill COOP för att inte försvåra för de som 

handlat mycket och vill lasta i bilen. De övriga två befintliga 

parkeringsytorna behålls. Dock ändras formen på Mogårdens parkering 

något för att ny bebyggelse norr om parkeringen ska få plats. Vid framtida 

behov av fler parkeringsplatser kan ett parkeringshus byggas på 

nordvästra parkeringen.  Genom att samla ihop parkeringsytorna och 

lokalisera dem i utkanterna förflyttas fokus ifrån bilen till fottrafikanter, 

vilket kan ge ett större flöde av folk som uppehåller sig under en längre 

period på platsen och både planerade och oplanerade mötesplatser 

skapas. 

 

 

 

Figur 46: Förslag med Movägen som gågata. Illustration sedd från torget i västlig 
riktning. Illustration av Malin Sjöstrand 

Figur 45: Föreslagen parkering. 
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4.3 Grönstruktur 
Planområdet har i dagsläget relativt mycket grönska i form av gräsbelagda 

ytor, dock utnyttjas de i begränsad utsträckning. I planförslaget 

struktureras grönområdena upp något, vilket kan komma att skapa en 

högre utnyttjandegrad. För att skapa ett centrum med mer stadskaraktär 

lämnas vissa av grönområdena plats åt bebyggelse. För att kompensera 

de grönområden som förlorats, kan de ytor som bevaras utnyttjas bättre. 

Dock anses inte all grönyta behöva existera för att just utnyttjas, utan kan 

även finnas till för att försköna området och därmed förblir centrumet 

relativt grönt. Det placeras även ut träd och andra växter och 

blomsterarrangemang i centrumet för att göra omgivningen mer 

tilltalande och vacker. Idag är merparten av alla områdets bänkar och 

sittplatser lokaliserade till torget, i planförslaget placeras bänkar ut i hela 

området. Denna åtgärd underlättar främst för de äldre då de behöver mer 

vila och tendera att använda utemiljön mer till avkoppling och umgänge.   

 

4.4 Visuella riktningar 
Ytterligare en aspekt att behandla är områdets övergripande fysiska 

struktur. Förutom de fysiska riktningarna i form av vägar och gångar 

behövs även visuella riktningar. På detta sätt blir området mer 

överskådligt och lättorienterat. Detta kan locka till att utnyttja funktioner 

samt att lägga märke till personer som finns på ett längre avstånd. Från 

torget kan man blicka bort mot kyrkan och skolan, bort över 

Rödebyvägen, längs hela Movägen som gjorts om till gågata och mot 

bostadsbebyggelsen och Johannesbergsvägen i norra delen av området. 

 

Figur 47: Föreslaget grönstruktur Figur 48: Visuella riktningar. 
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4.5 En ny mötesplats 
För att skapa en mötesplats för Rödebys befolkning och besökande, 

skapas en tydlig och tillgänglig torgbildning. Idag är torget placerat lite i 

skymundan och används därför inte i så stor utsträckning. Torget flyttas 

längre öster ut i anslutning till Rödebyvägen. Rödebyvägen är som tidigare 

nämnt den mest trafikerade vägen med många anslutande knutpunkter. 

Genom att lokalisera torget i anslutning till Rödebyvägen kommer det 

synas mer och fungerar som en entré till centrumet. Movägen görs om till 

gågata och leder in och sammanfogas med torget. 

Torget föreslås ha blandade funktioner i form av både handelsverksamhet 

och bostäder som nås via torget. Ett café med uteservering föreslås på 

torget. Torget kan även tänkas ha olika aktiviteter i form av publika spel 

och vattenlekar. Genom dessa verksamheter och aktiviteter kan en mer 

blandad befolkning lockas till området samt få folk att uppehålla sig under 

en längre period. Detta kan komma att skapa en större social integration 

och locka till möten mellan folk. 

 

 

  

Figur 49: Illustration av Malin Sjöstrand 

Figur 50: Förslag på ny lokalisering av torget. 
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4.6 Aktiviteter 
I och med planförslaget skapas fler funktioner. Dessa funktioner ska 

fungera som en dragningskraft för fler besökande och för att få fler att 

uppehålla sig längre tid på platsen. Samtliga funktioner ska kunna 

användas av olika människor oavsett ålder i syfte att locka till samverkan 

mellan centrumets besökare.  

4.6.1 Botanisk trädgård 

De cirkulära gångarna och grönytan på centrumets gamla torg bevaras 

och utökas till att bli ett helt cirkulärt mönster. Här anordnas en mindre 

botanisk trädgård med olika slags växter. Det gamla torget förvandlas från 

att enbart har fungerat som ett klassiskt torg till att får en ny funktion 

med syfte att locka folk i olika åldergrupper. Denna trädgård är placerad 

för sig, utanför torget och gågatan, för att skapa lugn och avskildhet. Det 

kan locka personer som antingen vill koppla av och kolla på något vacker, 

eller de som vill lära sig något om dessa speciella växter, till exempelvis 

skolklasser. 

 

Figur 53: Illustration av Malin Sjöstrand 

4.6.2 Publika spel och vattenlek 

På torget skapas olika publika spel som kan brukas av alla. Exempelvis kan 

ett stort schackspel placeras ut. Genom detta kan olika åldergrupper, 

gammal som ung, mötas och umgås på ett givande sätt. Spelen ska även 

kunna användas av handikappade. Andra aktiviteter som anses lämpliga 

är olika vattenlekar. Vatten är något som ofta fascinerar barn. Förutom att 

utnyttjas i syfte av lek kan de utformas så att de även blir dekorativa och 

kan hjälpa till att försköna området.  

 

  

Figur 52: Exempel vattenlek. Huvudentré 
Norrköpings sjukhus. [www]. Hämtat från 
<http://www.flowform.se> Hämtat 3 maj 2010 

Figur 51: Exempel på publikt 
spel. [www]. Hämtat från 
<http://www.goteborgshus7.se
/gallery2.php> Hämtat 15 maj 
2010 
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5 AVSLUTNING 
Utefter den analys som gjorts på Rödebys befolkning och inventering av 

områdets fysiska miljö har en förändring av planområdets ansetts 

nödvändigt för Rödebys nuvarande och framtida behov. Förslaget visar på 

hur det är möjligt att förändra ett område med avsikt att förstärka en 

social integration. 

Analysen av befolkningen visar på att befolkningen är homogen i 

jämförelse med hela kommunen och hela riket. I Rödeby bor många 

barnfamiljer och några fler äldre än genomsnittet, få i äldre ungdomsår 

och få med utländsk bakgrund. Genom förslaget visar på hur det är 

möjligt att locka till sig fler från andra befolkningsgrupper och genom 

detta skapa en mer blandad befolkning. Detta ska främst ske genom nya 

bostadskategorier och skapande av olika dragningskrafter som kan locka 

folk till orten. Det anses även viktigt att skapa trevnad och höjda 

utnyttjandegraden i centrumet, vilket skapar möten mellan folk och 

gynnar samtliga befolkningsgrupper. Det finns mycket att vinna på detta, 

inte minst att det är en viktig del under uppväxtåren. På grund av detta 

skapas ett nytt torg och en gågata samt flera aktiviteter, som frambringar 

både spontana och planerade möten samt skapar mer liv och rörelse i 

området. Området görs dessutom mer orienterbart och överskådligt i 

detta syfte och det bilfria centrumet löser situationen på Movägen som 

idag anses vara något rörig.  

Visionen är att de åtgärder som föreslagits i Rödeby Centrum ska göra att 

folk kan mötas och umgås på ett sätt som idag inte är möjligt, att skapa 

heterogenitet och att svara på de behov som finns idag och i framtiden. 

Rödeby anses ha potential att utvecklas och med dessa åtgärder kan 

orten komma att få en positiv tillväxt. 
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