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FÖRORD 
 

Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng på kandidatnivå inom programmet 
Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola. Detta arbete är det avslutande steget i 
min kandidatexamen. Arbetet påbörjades december 2010 och avslutades maj 2011. 

Gunnar Nyström har varit min handledare under arbetet. Jag har haft kontakt med 
Ronneby kommun, Swedavia som driver Ronneby flygstation, Blekingetrafiken och 
Region Blekinge under mitt arbete. 

Ronneby flygplats är en flottiljflygplats som ägs och drivs av försvarsmakten och som är 
öppen för civil trafik. Flygplatsen ligger i Kallinge strax norr om Ronneby tätort i 
Blekinge län. Det är i dagsläget en relativt liten flygplats, men störst i sydöstra Sverige, 
med övervägande militär verksamhet och reguljär civil flygtrafik till Stockholms region . 
Flygplatsen har med sitt läge och närheten till järnvägen, Blekinge kustbana, goda 
förutsättningar för att utvecklas. 

Jag vill tacka min handledare Gunnar Nyström för goda råd och material. Jag vill även 
tacka de personer som deltog i de intervjuer som genomfördes och gav mig en god insyn 
i verksamheten och en bra grund till mina ställningstaganden. Jag vill också tacka min 
familj som har varit med och stöttat mig och kommit med goda åsikter om mitt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Ingstorp 

Karlskrona Maj 2011  
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INLEDNING 
 

Bakgrund 
 
Grundtanken med detta examensarbete har varit att studera och ge förslag på 
förändringar av hur tillgängligheten till Ronneby flygplats kan förbättras.  

 
Översikt Blekinge Län 1 

Ronneby flygplats ligger placerad i Kallinge strax norr om Ronneby i Blekinge. I Kallinge 
bor det ca 4700 invånare.1 Det är en regional och militär flygplats då flygplatsen delar 
området med Blekinge flygflottilj, F17. Den civila flygstationen drivs av Swedavia, 
tidigare Luftfartsverket. Ronneby flygplats har ungefär 210 000 passagerare varje år 
med reguljärflyg till Arlanda och Bromma, det finns även charter till olika resemål. 
Flygplatsen är till stor del statligt finansierad på grund av att dem har militär 
verksamhet på flygplatsen. Ronneby flygplats, är vad det gäller passagerarantal, är den 
största flygplatsen i sydöstra Sverige, jämfört med Kalmar, Växjö och Kristianstad.2 

Flygplatsens tillgänglighet med allmänna kommunikationer är idag begränsade. 
Blekingetrafiken har i dagsläget en flygbuss som är anpassad för resenärer från östra 
Blekinge, Karlskrona. Flygbussens tidtabell är anpassad till den reguljära 
flygtidstabellen när det gäller reguljärt flyg till och från Arlanda och Bromma.3 Det finns 
även regional busstrafik, Blekingetrafiken, som har en linje mellan Ronneby och Växjö.  
Blekingetrafiken har nyligen för denna linje infört ett stopp vid flygstationens 
busshållplats efter önskemål från Swedavia. Men Swedavia har önskemål om att i 
framtiden skapa bättre kollektiva anslutningar. Ett förslag kan vara att förlänga linjen 
mellan Ronneby och Kallinge, som idag har sin slutstation 500 m ifrån flygstationen. 

                                                      
1 Nationalencyklopedin, Kallinge tätort http://www.ne.se/kallinge  
2 Swedavia, Information Ronneby Airport http://www.swedavia.se/sv/Ronneby/Om-Flygplatsen/  
3 Swedavia, Flygbuss, http://www.swedavia.se/sv/Ronneby/Resenar/Till-och-fran-Ronneby/Busstrafik/  
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Strax söder om flygplatsen passerar 
järnvägslinjen, Blekinge kustbana, mellan 
Karlskrona och Köpenhamn. Swedavias 
flygplatsenhet har lämnat in förslag på att 
anlägga en tågstation i anslutning till befintligt 
spår i syfte att öka flygplatsens tillgänglighet. 

 

Bredåkradeltat (NK11), är en del av Sveriges 
största isälvsdelta, det sträcker sig längs hela 
västra sidan av flygplatsen och ner söder om 
flygplatsen. Bredåkradeltat ligger som en 
barriär mellan flygplatsen och järnvägen. Detta 
område är ett riksintresseområde, Bokön, och 
skyddas av 3 kap § 6 Miljöbalken. 

 

 

Syfte  
 

Syftet med detta arbete har varit att analysera och karaktärisera Ronneby 
flygstationsområde samt bidra med förbättringsförslag till hur flygplatsens tillgänglighet 
kan öka. Studera möjligheter till att skapa bättre anknytning med allmänna 
kommunikationer.  Undersöka om det är möjligt att anlägga en ny tågstation med 
anslutning till flygstationen samt undersöka möjligheterna till att utöka flygstationens 
lokaler. 
 

Problembeskrivning  
 

Tydligaste problemet i dagsläget är att det saknas direkta förbindelser med allmänna 
kommunikationer för flertalet av resenärer till Ronneby flygplats. Resenärer från västra 
Blekinge kan ta tåg till Karlskrona, 3 mil öster om Ronneby, för att sedan ta flygbuss 
tillbaka västerut till Ronneby flygplats. Denna flygbuss stannar inte i Ronneby. Eller så 
kan resenärer ta sig till Ronneby och åka med regional buss som går varannan timme 
under dagtid, vardagar. 
Om det skulle anläggas en ny tågstation så finns det vissa problem som t.ex. var ska 
tågstationen ska placeras, hur påverkas tågtidtabellen av ett extra stopp, hur kan en 
förbindelse utformas mellan tågstation och flygstation, vilken påverkan på 
Distalbranten, Bredåkradeltat, kommer en förbindelse mellan en ny tågstation och 
flygstation att medföra, kommer då Distalbranten att vara ett hinder? 
 

 

Ronneby Flygplats
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Frågeställning 
 

Detta examensarbete behandlar följande frågor.   

� Varför flygplatsens tillgänglighet med allmänna kommunikationer är så 
begränsad i dagsläget?  

� Vilka möjligheter som finns för att utveckla och förbättra tillgängligheten?  

� Varför finns det ingen tågstation i anslutning till järnvägen, Blekinge kustbana, 
som ligger så nära Ronneby flygplats?  

� Vilka möjligheter finns det för att anlägga en ny tågstation i närheten av 
flygplatsen?  

� Hur kan en ny tågstation utformas? 
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METOD och AVGRÄNSNING  
 

 

Analysmetoder 
 

Nedan kommer ett antal analysmetoder att redovisas som har studerats på programmet 
Fysisk Planering. Det har även sökts alternativa analyser i ett försök att komplettera de 
analyser som lärts ut under utbildningen. Det har gjorts ett försök att ta fram analyser 
med syfte att försöka ge en god helhetsbild av planområdet och dess omgivning samt de 
olika faktorer som spelar in, för att kunna arbetas fram till ett förslag som är lämpat för 
just denna plats. 

 

Platsanalys 
En platsanalys genomförs för att iaktta områdets olika egenskaper och karaktärer som 
t.ex. rum i omgivningen eller platsens uppbyggnad, t.ex. höjdskillnader. Genom en 
platsanalys byggs det upp en kunskap om vad platsen har för fysiska och rumsliga 
förhållanden. Hur platsen fungerar i dagsläget och vilka rum som kan vara värdefulla 
(Boverket 2006, s. 51). 
 
 

SWOT – analys 
Det genomfördes en s.k. SWOT – analys, Strength (Styrkor), Weaknesses (svagheter), 
Opportunity (möjligheter) och Threats (hot). Med hjälp av denna analys identifieras 
områdets styrkor och svagheter, men det undersöks även hur det ser ut runt omkring 
området. För att undersöka området i ett vidare sammanhang lokaliseras möjligheter 
och hot som kan finnas (Boverket 2006). Men på grund av vissa svagheter i 
analysmetoden t.ex. att det finns flera intressenter som påverkas av förslaget.  Då valdes 
att genomföra ytterligare analyser för att skapa ett så bra planförslag som möjligt för 
detta område. 

 

VRIO – analys 
En VRIO – analys genomfördes för att komplettera SWOT – analysen i syfte att få en 
bättre helhetsbild av planområdets egenskaper. Med hjälp av denna analys görs ett 
försök till peka ut de styrkor en plats kan ha men även ta reda på hur unik platsen är och 
hur den kan konkurrera med andra liknande platser. Analysen är uppdelad i fyra delar: 

� Värde 

� Raritet, sällsynthet 

� Imiterbarhet 

� Organisation 
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I den första delen görs ett försök att ta reda på platsens värde och vilka resurser det 
finns i området samt om platsen klarar av de möjligheter och hot som kan finnas. 

När den andra delen av analysen genomförs, raritet, så görs ett försök att leta efter 
egenskaper som gör platsen unik och skiljer sig från andra platser. Här görs det ett 
försök att identifiera varför just denna plats skall användas till det utvalda syftet, vad är 
det som gör denna plats så sällsynt? 

I delen som behandlar områdets imiterbarhet tas det reda på mer om platsens 
förutsättningar och vad som är speciellt för just denna plats. Identifiera egenskaperna på 
platsen för att se om det enkelt går att skapa liknande egenskaper på en annan plats.. 
Platsen har en god fördel om förutsättningarna är svåra att avbilda. 

Den sista delen, organisation, användes för att analysera om platsen kan ta nytta av och 
använda sina egenskaper eller fördelar. Men det sökes även svar på frågan om hur 
egenskaperna bäst utnyttjas?(Boverket 2006, s.46) 

 

Intressentanalys 

För att ytterligare försöka göra SWOT- analysen så användbar som möjligt genomfördes 
en intressentanalys i syfte att identifiera olika aktörer och deras olika intressen. En 
intressentanalys innebär att det undersöks vilka intressenter som är intresserad av och 
har påverkan på projektet. Som intressenter ses alla dem som påverkas av projektet 
både före, under och efter planarbetet. Intressenter kan t.ex. vara myndigheter, 
kommuner, politiker, invånare eller företag (Lunds Universitet). 

 
 

Intervjuer 
 
Intervjuer genomförs i syfte att få ett djupare perspektiv på hur det ser ut i dagsläget, 
intervjuerna genomförs med olika aktörer berörda av ämnet. Valet av intervjupersoner 
görs utifrån ett försök att hitta intressenter med olika syn på tillgängligheten vid 
Ronneby flygplats. Valet görs med tanke på att få med intressenter med olika 
ansvarsområden samt med olika uppfattningar om ämnet.  

Intervjuerna är av den intervjutyp som Denscombe kallar för semistrukturerade 
intervjuer. Vid dessa intervjuer har intervjuaren ett par ämnen eller frågeställningar 
som skall undersökas. Frågorna behöver inte alltid följa ordningen och den intervjuade 
tillåts att prata fritt om sitt ämne. Meningen med detta är att låta den intervjuade få fram 
sina tankar och idéer. (Denscombe 1998, s. 234 – 235) 
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Avgränsning av uppgiften 
 
Arbetet har avgränsats på tre sätt, dels genom en teoretisk avgränsning, genom en 
områdesavgränsning samt genom en geografisk avgränsning. 

 

Teoretisk avgränsning 
Den teoretiska avgränsningen i detta arbete har valts att avgränsas till enstaka böcker 
och rapporter på grund av att arbetet till största del handlar om att göra ett planförslag 
över Ronneby flygstation. Arbetet avgränsas till litteratur som berör olika 
planeringsmetoder samt faktorer som är viktiga att tänka på för planering av ny 
tågstation eller nytt resecentrum.  

Litteratur som behandlar kollektivtrafikfrågor och varför kollektivtrafiken skall 
förbättras har tagits fram och studerats. Litteratur om miljöpåverkan som jämför t.ex. 
tåg, buss och bil har också använts. 

I arbetet har även litteratur använts som behandlar planering inom områden för 
riksintresse, då främst för att det inom planområdet finns en del som är 
riksintresseområde och som måste tas hänsyn till. 

 

Områdesavgränsning 
Områdesavgränsningen beskrivs i tre punkter: 

� Undersöka möjligheten för en ny tågstation. 

� Ta fram en lösning för förbindelse mellan järnväg och flygstation. 

� Undersöka möjligheter för utökad kollektivtrafik, busstrafik. 

Med hjälp av dessa tre punkter skall ett planförslag uppnås som ska vara utformat för 
Ronneby flygplats och stödja en utveckling för förbättrad tillgänglighet med hjälp av 
allmänna kommunikationer.  
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Geografisk avgränsning 
Den geografiska avgränsningen har avgränsats i norr av militär verksamhet, i öster av 
Kallinge tätort, i väster av Bredåkra kyrkogård, riksväg 27 och Bredåkra gård och i söder 
av Blekinge kustbana. 

 

 
      

  

Geografisk avgränsning
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Teoretisk bakgrund 
 
Tillgänglighet 
Det finns många olika sätt och nivåer som kan beskriva tillgänglighet. T.ex. tillgänglighet 
på makronivå innebär hur lätt eller svårt det är för medborgare eller näringsliv att ta sig 
till och från olika aktiviteter i samhället. Tillgänglighet kan även beskrivas på kommunal 
nivå och då undersöka hur de olika funktionerna är placerade i samhället, t.ex. bostäder, 
arbete, handel och fritid. Idag finns det även möjlighet att mäta tillgängligheten genom 
GIS – data, Geografiska Informationssystem, på en viss plats eller ett specifikt område. 
För att beräkna tillgängligheten finns det olika sätt. En metod kan vara att beskriva en 
viss tidsrymd, t.ex. hur lång tid det tar att ta sig till arbetet. Sen söks ett svar på hur 
många arbetsplatser det går att nå inom denna tidsrymd. Tillgänglighet är ett begrepp 
som är relativt svårt att bestämma. En väldigt viktig fråga som alltid skall ställas är 
frågan om vems tillgänglighet det är som skall beräknas. Är det t.ex. rörelseförhindrade 
personers tillgänglighet till en affär, eller är det en skolelevs tillgänglighet till skolan. 
(Hydén 2008, s. 55 – 61). I denna studie används begreppet tillgänglighet på makronivå, 
d.v.s. transportsystemets utformning för att passagerare skall kunna ta sig till och från 
Ronneby flygplats. 

 
 
Järnvägen 

Sveriges järnvägsnät började byggas för mer än hundra år sedan. 1937 nådde 
utbyggnaden av Sveriges järnvägar sin högsta punkt och det fanns då ca 16900 km 
järnväg. Järnvägen spelade en viktig roll för industrialiseringen genom att det skapades 
nya förutsättningar för både persontransport och godstransport. Järnvägsnätet spred sig 
och många mindre samhällen uppkom kanske tack vare järnvägsnätets framväxt.  

På 1950-talet växte vägnätet fram när bilismen ökade, bilen blev det överlägsna 
transportmedlet. Då började samhällena utformas efter bilismen och många mindre 
järnvägslinjer blev olönsamma, det innebar att dessa linjer fick läggas ner och många 
stationsbyggnader togs ur bruk och såldes. En satsning gjordes på de större linjerna där 
det installerades nya system. Komforten förbättrades för att locka passagerare. 
Stambanorna började rustas upp i Sverige, men även de lokala och regionala linjerna. 
Upprustningen av lokala och regionala linjer gynnade framför allt de långa dagliga 
pendlingsresorna (Boverket 1997, s. 7 – 9) .  

Idag arbetas det för minskad bilism och för ett ökat resande med kollektivtrafik, bl.a. 
genom utveckling av järnvägsnätet (Boverket 1997, s. 7 – 9). 

Beträffande Blekinges kustbana så fanns det tidigt planer på att elektrifiera hela 
sträckan och de första förstudierna kom 1999. Syftet var säker trafik, bättre 
tillgänglighet och möjlighet till god persontrafik. Ombyggnad med elektrifiering 
påbörjades 2005. Ombyggnaden var klar 2007 och Öresundståg började trafikera linjen 
(Blekingetrafiken 2007). 
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Kollektivtrafiken 
Kollektivtrafiken är ett transportmedel som har i uppgift att åstadkomma flera viktiga 
samhällsmål samt att erbjuda bättre tillgänglighet till t.ex. skola, arbete, inköp samt 
service, vård och omsorg. Detta färdsätt är speciellt viktig för dem som inte har körkort 
eller tillgång till bil. Det har även visats att kollektivtrafiken är mindre förorenande, mer 
energieffektiv och säkrare än biltrafiken (Hydén 2008, s. 243). 

Det har även visat sig att personer som använder kollektivtrafik, som t.ex. 
pendlingsalternativ, rör på sig mer än de som åker bil. Personerna rör på sig genom 
promenader framförallt till och från hållplatser och sina mål. 

Kollektivtrafiken har olika betydelse beroende på var det används. Inne i staden kan det 
vara för önskemålet att få bort eller minska biltrafiken i allmänhet, så som mindre buller 
eller mindre parkerade bilar. På landsbygden är avsikten att ha tillgång till ett 
grundläggande transportsystem. 

Avseende säkerhetsfrågan har det visat sig att tåg och reguljärt flyg har högst säkerhet, 
sedan kommer busstrafik och sist biltrafik. 

För att trafiken i och emellan länen ska fungera ska det i varje län finnas 
länstrafiksansvariga som har ansvar för persontransporter med lokal och regional trafik. 
Det är i de flesta fall landstinget och kommunerna i länet som är länstrafikansvariga, 
förutom i vissa undantag som t.ex. Stockholm eller region Skåne. (Hydén 2008, s. 250) 
I Blekinge är det Blekingetrafiken som har ansvaret för kollektivtrafiken. 

 
Planering i riksintresseområde 
Planering inom riksintresseområde innebär speciella regler som regleras i Miljöbalken 
(MB). Målet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling. Detta innebär att mark- 
och vattenområden skall användas för att trygga en långsiktig god hushållning utifrån en 
social, kulturell, ekologisk och samhällsekonomisk synpunkt. De 
hushållningsbestämmelser som används för att nå detta mål ingick tidigare i 
Naturresurslagen (NRL), men finns idag i miljöbalken. (Naturvårdsverket 2005, s. 19) 

 

”Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på 
grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 
   Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.” 

- Miljöbalken 1998:808. 3 kap § 6 
 

Varje kommun skall ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen skall allmänna 
intressen enligt 2kap. plan- och bygglagen redovisas. Det skall också anges riksintressen 
enligt 3 och 4 kap. miljöbalken särskilt. Kommunen skall också beskriva hur dessa 
riksintressen skall tillgodoses. Eftersom översiktsplanen inte är ett rättsligt bindande 
dokument kan t.ex. ett statligt ingripande inte ske om riksintresseområdet inte skulle 
ses som tillräckligt. I dessa fall så ska länsstyrelsen gå in med ett granskningsyttrande 
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och visa att staten har en inställning som skiljer sig från kommunens. (Naturvårdsverket 
2005, s. 20) 

 

 

Tidigare ställningstaganden 
Under arbetets gång har det tagits del av tidigare undersökningar, yttranden och 
dokument som tagits fram av bland annat Ronneby kommun, Länsstyrelsen i Blekinge 
län, Vägverket, Region Blekinge och Blekingetrafiken avseende Ronneby flygplats 
utveckling och tillgänglighet. 

Ronneby kommun lämnade 2007 ett uttalande angående yttrande över betänkandet 
”Framtidens flygplatser, utveckling av det svenska flygplatssystemet”. I detta yttrande 
framgick det vilken syn Ronneby kommun då hade på Ronneby flygplats. Av det 
yttrandet framgår att Ronneby kommunen menade att flygtrafiken vid Ronneby 
flygplats enbart skulle öka marginellt. Orsaker till detta var bland annat att det inte 
ansågs finnas tillräckligt med yta för utökad flygtrafik. En annan orsak var det militära. 
Då den civila flygtrafiken måste anpassa sig till den tungt trafikerad militära 
verksamheten.4 

2007 kom förslag om att kategorisera Sveriges flygplatser i tre olika kategorier; 
nationellt strategiska flygplatser, regionalt strategiska flygplatser och övriga flygplatser. 
Länsstyrelsen i Blekinge län fick inbjudan att göra ett yttrande inom detta ärende till 
grund för att försöka kategorisera Ronneby flygplats. Då Ronneby flygplats är en av två 
militära flygplatser som Sverige har i fredstid. Länsstyrelsen saknade motiv för att skilja 
dessa två flygplatser åt när det gäller betydelsen för militära verksamheter föreslår 
länsstyrelsen att Ronneby flygplats skall ingår i kategorin nationellt strategiska 
flygplatser.5 

Region Blekinge har också lämnat uttalande angående yttrande över betänkande 
”Framtidens flygplatser, utveckling av det svenska flygplatssystemet”. I detta yttrande 
behandlas frågan om vilken kategori Ronneby flygplats skall tillhöra. Även om det lockar 
till att äga och driva sin egen regionala flygplats så kräver det stort mervärde och 
inflytande. Men Ronneby flygplats är precis som Luleå flygplats, en militär flygplats med 
militär verksamhet och med upplåtelse för civiltrafik genom avtal med Luftfartsverket. 
Med anledning av det så anses på Region Blekinge att Ronneby skall ingå i kategorin 
nationellt strategisk flygplats och ha 100 % statlig finansiering.6 

Blekingetrafiken har genomfört en undersökning över deras resandestatistik under 
perioden 2009 och 2010.  Denna undersökning visar att resande med tågtrafiken mellan 
Karlskrona – Kristianstad har ökat med 13 602 passagerare under tidsperioden, vilket 
motsvarar en ökning på 0,9 %. Undersökningen redovisar även resandet med flygbussen 

                                                      
4 Ronneby Kommun, http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/09/46/47/fe427f40.pdf  
5 Länsstyrelsen i Blekinge Län, http://www.lst.se/NR/rdonlyres/9DB3F29E-0D2B-4BDA-8645-

5D0987CD00F8/86562/flyg071204.pdf   
6 Region blekinge, betänkande Framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet 

(SOU 2007:70) 



 

 13 

mellan Karlskrona – Ronneby flygplats. Här har antalet passagerare under tidsperioden 
ökat med 8 960 personer, detta motsvarar en ökning på hela 32,5 %.7 

 
 

  

                                                      
7Blekingetrafiken, 
http://www.blekingetrafiken.se/Documents/Om%20Blekingetrafiken/Bilaga%20till%20pressmedd
elande%20Rekordstor%20resande%C3%B6kning%202011-02-04.pdf  
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PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

 
 

Dagsläget 
Det finns goda förutsättningar för ökad kollektivtrafik med buss till och från Ronneby 
flygplats. Möjligheten att anlägga en busshållplats inne på flygstationsområdet med plats 
för fler linjer skulle medföra ökad tillgänglighet till Ronneby flygplats. 

Den största möjligheten kan vara järnvägen mellan Karlskrona – Köpenhamn, Blekinge 
kustbana, som ligger strax söder om flygstationen. Vilket skull kunna ge möjligheter för 
att utöka Ronneby flygplats tillgänglighet. 

De förutsättningar som finns för att anlägga en ny tågstation i anslutning till eller i 
närheten av flygstationen är goda. På båda sidor om spåret längs med stor del av 
sträckan finns plan åkermark där det finns goda möjligheter för att anlägga ny tågstation 
med plattformar på båda sidor om spåret. Det negativa är att järnvägsspåret ligger som 
en kurva precis söder om flygstationen vilket medför svårigheter att anlägga perronger 
och det kan vara besvärligt att ha tåget ståendes i en sväng. Befintlig järnväg har 
sprängts igenom berg på två platser vilket medför att dessa platser ses som otillgängliga 
för en station. 

Det självklara hindret när det gäller att flytta hela 
järnvägen och placera spåren i anslutning till 
flygstation är den ekonomiska frågan. Det skulle 
behövas enorma summor för att flytta järnvägen några 
hundra meter. Och med detta i åtanke så har det 
resulterat i att det rimliga vore att anlägga en 
tågstation längs med befintligt spår samt skapa någon 
form av anslutning mellan tågstation och flygstation. 
Dock så finns det ett hinder med detta förslag också.  

Det främsta hindret utgörs av att Bredåkradeltat 
(NK11), som är en del av Sveriges största isälvsdeltan, 
stäcker sig strax söder om flygstationen . 
Bredåkradeltat är ett riksintresseområde, Bokön, som 
skyddas av 3 kap § 6 Miljöbalken.(Länsstyrelsen 
Blekinge Län). Detta påverkar då förslaget med en 
anslutning mellan tågstation och flygstation på det 
sättet att sökningar får göras efter andra lösningar 
med mindre påverkan på område. 

 
 
  

Riksintresseområde 
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Översiktsplanen 
Den översiktsplan som Ronneby Kommun har tagit fram antogs 2006 av 
kommunfullmäktige. I denna översiktsplan tas det upp att kommunens infrastruktur 
ingår i ett större regionalt, nationellt och internationellt system som anses vara 
livsavgörande för kommunen. Här nämns det att de större och viktigare delarna inom 
kommunens infrastruktur är Ronneby flygplats, Blekinge kustbana, E22 och riksväg 27, 
hamnen samt huvudstråken med optisk fiber (Ronneby Kommun Översiktsplan 2006, 
s.137). 

Det är Blekingetrafiken som trafikerar 
länets bussar och alla bussar i stadstrafiken 
är moderna låggolvbussar. På landsbygden 
finns det ett allmänt önskemål om att 
busstrafiken skall förbättras och i 
kommunen tycker dem att medborgarnas 
behov skall vara med och påverka 
utvecklingen rörande trafikplaneringen.  

Det järnvägsnät som finns i kommunen är 
Blekinge kustbana. Den passerar idag 
igenom Ronneby och sedan norrut förbi 
Kallinge och Ronneby flygplats, vidare 
västerut mot Bräkne – Hoby. Det har 
tidigare utretts en rätning av sträckan 
mellan Märserum och Ronneby. Det har då 

diskuterats att järnvägen leds norr om E22 
genom Ronneby kommun, men att då 
behålla den järnväg som finns idag. 
Anledning till en ny dragning är att det då kan skapas en snabbare och bättre möjlighet 
för godstrafiken, men att fortsätta att använda den järnväg som finns idag för lokal 
tågtrafik. I detta fall skulle det kunna skapas en tågstation i Kallinge. I översiktsplanen 
tas det dock upp att de planer som funnits på ett resecentrum söder om flygplatsen inte 
längre är aktuella, men att det inte är uteslutet med regionalt spårbunden trafik till 
flygplatsen i framtiden.  

Det är viktigt för Ronneby kommun 
att det nationella och internationella 
kommunikationsnätet fungerar bra. 
Detta innebär att det är viktigt för 
kommunen att flygplatsen ges 
möjlighet att utvecklas. 
Konkurrensen är hård mellan 
flygplatserna i sydöstra Sverige, och 
det finns anledning att tror att det 
kommer att trappas upp ytterligare 
under de kommande åren. Det finns 
idag reguljärflyg till Stockholms 
region men för övrigt saknas det 

Ronneby kommunikationer, Bild: Ronneby Kommun 
Översiktsplan

Blekinges Transportsystem 
Bild: Ronneby Kommun Översiktsplan 
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reguljärflyg till andra destinationer. Det är idag svårt att veta hur flygnätet kommer att 
utvecklas i framtiden från Ronneby flygplats. Förslag har funnits på att utveckla 
flygplatsen, då främst två förslag. Det första innebär att flygstationen behåller sin 
nuvarande lokalisering och utvecklas österut.  

Det andra förslaget innebär att flygstationen flyttas till den västra sidan om 
landningsbanan för att skapa ett nytt stationsområde och utveckla en ny mötesplats i 
området. För att detta förslag ska kunna genomföras så behövs ekonomiskt stöd från 
flera intressenter, men kommunen stödjer förslaget att flytta flygstationen till ett 
västerläge. 

I kommunens översiktplan från 1991 fanns planer på att skapa ett resecentrum söder 
om flygplatsen. Dem ville då utnyttja läget för att sammankoppla de olika 
transportsätten flyg – järnväg – väg. Men dessa planer finns inte idag. Kommunen 
kommer att stödja flygplatsens utveckling och i framtiden utesluter dem inte förslaget 
om en spårbunden kommunikation till flygstationen (Ronneby Kommun Översiktsplan 
2006, s.146). 
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ANALYS OCH RESULTAT  
 

Analys 
 

Platsanalys 
Genom att undersöka kartmaterial och göra ett 
platsbesök så framgick det under inventeringen 
av området snabbt att det finns två alternativa 
placeringar av en tågstation. Med hjälp av kartor 
och egna fotografier kunde områden som inte 
var lämpliga att använda, t.ex. på grund av berg 
på båda sidor järnvägen eller för höga 
nivåskillnader längs med järnvägen, lokaliseras. 
Det finns gott om åkermark och plan mark på ett 
antal platser som skulle kunna vara ett bra läge 
att anlägga en tågstation. Det finns även en 
gammal stationsbyggnad som tidigare var 
Bredåkra station, den är sedan länge nerlagd. 
Här finns goda förutsättningar för att åter öppna 
upp stationen och skapa ett tågstopp. 

Ett problem som upptäcktes var frågan om, hur 
det skall kunna fungera att transportera 
resenärerna från en ny tågstation till 
flygstationen utan att dem ska behöva vänta på 
färdmedel eller behöva gå en längre sträcka? Ett 
annat problem som också upptäcktes var frågan 
om, hur det ska kunna gå att komma till och från 

en eventuellt ny tågstation? Frågor som dök upp 
var t.ex. ska transporter med bil kunna ske fram 
till stationen för att hämta och lämna resenärer? Hur kan det skapas en trygg och 
bekväm anslutning till och från stationen?  

Under inventeringen lades det märke till att det finns möjlighet för att anknyta till andra 
mål i närheten som kan lyftas fram som positiva egenskaper till fördel för en lokalisering 
av tågstationen till en viss plats. Som t.ex. närheten till Kallinge och möjlighet till att 
skapa ett resecentrum för boende i Kallinge och dess omnejd i syfte att underlätta 
användande av tågtrafik. 

  

Ronneby flygstation
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Intressentanalys 
Vid genomförandet av intressentanalysen identifierades de olika intressenter som kan 
ha påverkats av planförslaget före, under eller efter plan genomförandet. De 
intressenter som tagits fram har identifierats under tiden som arbetet har byggts upp, 
med hjälp av dokument och intervjuer. De intressenter som har identifieras är Ronneby 
flygplats, invånare i Kallinge, Ronneby kommun, Blekingetrafiken men även resenärer 
med tåg på Blekinge kustbana. 

Ronneby flygplats anses vara intressent på grund av att dem har sin flygstation i 
området och har intresse för att i framtiden skapa en anslutning till järnvägen som 
passerar söder om flygplatsen. Ett förslag med ny tågstation medför ökad tillgänglighet 
till flygplatsen, vilket i sin tur kan medföra fler resenärer och detta är till fördel för 
utvecklingen av Ronneby flygplats i framtiden. 

Invånarna i Kallinge har ett intresse i planförslaget då en ny tågstation i anslutning till 
flygplatsen utvecklas till ett nytt resecentrum i framtiden. Detta hade varit till 
invånarnas fördel genom tillskapandet av nya pendlingsmöjligheter för invånarna i 
Kallinge. Detta kommer inte bara öka tillgängligheten till Kallinge och Ronneby flygplats, 
det kommer även medföra att boende i Kallinge får förbättrade allmänna 
kommunikationer inom Blekinge men även utanför länet. 

Ronneby kommun har intresse för planförslaget av den anledningen att utvecklingen av 
flygplatsen ökar tillgängligheten till kommunen. Detta är en positiv effekt då det med 
högre tillgänglighet blir lättare att resa till Ronneby kommun, och även Blekinge. Detta 
kan påverka både turism och näringsliv på ett positivt sätt. 

Blekingetrafiken kommer att påverkas av förslaget på det sättet att genom en ökad 
tillgänglighet kommer deras kollektivtrafik utvecklas och användas för t.ex. bättre 
busstrafik till och från Ronneby flygplats. 

De resenärer som reser med tåg mellan Karlskrona – Kristianstad betraktas  som 
intressenter av den anledningen att de kommer få en negativ påverkan då restiden för 
sträckan mellan Karlskrona – Kristianstad kommer att bli några minuter längre pga. 
tågstopp vid Ronneby flygplats. 
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SWOT – analys  
Utifrån dessa olika aktörer har ett försök till genomförande av en övergripande SWOT – 
analys för området gjorts. 

Styrkor  
Största flygplatsen i sydöstra Sverige 
vilket kan öka flygplatsens 
överlevnad.8 

Flygplatsen är statligt finansierad då 
dem delar flygplatsen med det militära, 
flygflottiljen F17. 8 

Svagheter 

Avsides lokalisering då flygplatsen 
ligger utanför samhället och järnvägen 
idag passerar utanför samhället 
igenom skogspartier och åkermark.10 

Distalbranten som ligger mellan 
Ronneby flygplats och järnvägen är ett 
riksintresseområde och bildar en 
barriär.9 

Hur skall en koppling mellan  
flygstation – tågstation utformas och 
var ska den lokaliseras. 10 

Förlängd restid på sträckan mellan 
Karlskrona – Kristianstad.10 

Möjligheter  
Järnvägen som passerar söder om 
Ronneby flygplats ger stora 
möjligheter till att skapa ett nytt 
tågstopp i området.8 

Genom en förbättring inom bl.a. 
kollektivtrafiken så kan flygplatsen få 
ökad tillgänglighet och då även 
Blekinge.8 

Fler destinationer med flyg blir möjligt 
om flygplatsen ökar sin tillgänglighet 
och får möjlighet att öka 
passagerarantalet. 8 

Nytt resecentrum för invånarna i 
Kallinge skulle underlätta för de som 
idag reser/pendlar med tåget från 
Ronneby.10 

Hot  
Hotet om en nerläggning av flygplatsen 
har flera gånger varit uppe för 
diskussion. En nerläggning skulle göra 
att en tågstation inte längre är aktuell.8 

Ny dragning av järnvägen förbi 
Ronneby resulterar i att järnvägen 
hamnar långt ifrån Ronneby flygplats 
och skulle betyda att en tågstation inte 
längre är aktuellt.8 

 

  

                                                      
8 Mona Grönqvist. Flygstationschef Ronneby Airport. [2011-04-18] 
9 Länsstyrelsen i Blekinge Län. Riksintresse Natur, 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-
kulturmiljo/07Natur07.pdf  

10 David Gillanders. Stadsarkitekt Ronneby Kommun. [2011-04-19] 
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VRIO - Analys 
Det har valts att genomföra en VRIO – analys för att skapa ytterligare komplettering till 
SWOT – analysen. Nedan redovisas analysens fyra steg, Värde, Raritet (sällsynthet), 
Imiterbarhet och Organisation. 

 

Värde 
Det värde som tydligast syns i området och som har stor betydelse är järnvägen och 
flygplatsen. Järnvägens placering nära flygstationen innebär att det finns en möjlighet 
för att skapa en tågstation och en förbindelse mellan tågstation och flygstation. Det finns 
åkermark och annan öppen mark i anslutning till järnvägen på flera ställen vilket är till 
god fördel för en etablering av en tågstation.11 

 

Raritet, sällsynthet 
Det som gör platsen sällsynt är framförallt möjligheten att skapa en förbindelse mellan 
järnvägen och flygstationen. Ett tågstopp alldeles intill flygplatsen ger goda 
förutsättningar för en ökad trafik till och från flygplatsen, på detta sätt ökar hela 
Blekinges tillgänglighet. En flygplats med närhet till tågtrafik är ovanligt, därför bör 
denna sällsynta egenskap tas i akt.12 

 

Imiterbarhet 
Platsens identitet är väldigt speciell på grund av närheten mellan järnväg och flygplats. 
Det är inte många flygplatser som har denna egenskap. De närliggande flygplatserna är 
Kalmar, Växjö och Kristianstad. Dessa tre flygplatser är i ungefär lika stor skala som 
Ronneby flygplats, men Ronneby är störst. Ingen av de andra tre flygplatserna har 
samma förutsättningar som Ronneby flygplats rörande möjligheten att skapa en 
anslutning till tågtrafik i närhet till flygplatsen. Och för att försöka skapa en liknande 
möjlighet i anslutning till en annan flygplats innebär stora ekonomiska kostnader då 
dem inte har samma förutsättningar som Ronneby flygplats.11 Här finns även en god 
chans till att skapa ett resecentrum för hela samhället Kallinge, och på detta sätt ge 
invånarna i Kallinge bättre tillgänglighet till tågtrafik.13 

 

Organisation 

Platsen har stora möjligheter att utvecklas. Med de förutsättningar planområdet har som 
bland annat närheten till järnvägen skulle ett planarbete för en tågstation vara bästa 
användningen av platsen och dess egenskaper.11 Sett från tätorten Kallinge är 
planområdet ett bra alternativ för framtida utveckling mot ett resecentrum med ett 
stopp för tågtrafik och förbindelse till flygstationen.13 

 

                                                      
11 Mona Grönqvist. Flygstationschef Ronneby Airport. [2011-04-18] 
12 Peter Hermansson. Ansvarig för strategisk planering av infrastruktur och transporter på Region 

Blekinge. [2011-05-04] 
13 Sven Hult. Ansvarig för långsiktig planering och infrastrukturfrågor på Blekingetrafiken. [2011-05-

05] 
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Intervjuer 
Personerna som deltog i intervjuer under detta arbete var Swedavias flygstationschef 
Mona Grönqvist, Ronneby kommuns stadsarkitekt David Gillanders, Sven Hult ansvarig 
för långsiktig planering och infrastrukturfrågor på Blekingetrafiken och Peter 
Hermansson ansvarig för strategisk planering av infrastruktur och transporter på 
Region Blekinge. 

 

Ronneby Airport 

Under intervjun med Mona Grönqvist14, flygstationschef, skapades en bild över hur 
ansvariga på flygplatsen ser på sin roll samt vilka visioner dem har. 

Grönqvist anser inte att flygplatsens tillgänglighet är tillräcklig. Det främsta argumentet 
är att det saknas en direkt anslutning från västra Blekinge. Önskemålet är att det 
upprättas en flygbusslinje till västra Blekinge. Flygbussen till östra Blekinge saknar 
stopp i Ronneby vilket ses som en brist i tillgängligheten. Hon anser även att de 
allmänna kommunikationerna till flygplatsen idag är alldeles för få. Enbart busslinjen 
Ronneby – Växjö har idag ett stopp vid Ronneby flygstation. Detta stopp har nyligen 
införts efter önskemål från ansvariga på flygplatsen. Grönqvist jämför t.ex. med Kalmar 
flygplats där det saknas flygbusslinje, men där dem istället har kollektiva linjer som går 
förbi flygplatsen regelbundet. Hon ser goda förutsättningar för ett liknande system i 
Ronneby. 

Det kollektiva utbud som finns i dagsläget är inte tillräckligt. Ett steg i rätt riktning är att 
bussen mellan Ronneby och Växjö stannar vid flygplatsen. Detta har Swedavia haft 
önskemål om en längre tid. Dem ser gärna att en flygbusslinje till västra Blekinge införs i 
framtiden. 

Anledningen till att bara dessa kommunikationer finns idag tror Grönqvist beror på att 
det saknas ekonomisk lönsamhet för Blekingetrafiken att ha fler linjer.  Men hon anser 
även att Blekingetrafiken inte har några linjer som är lönsamma, förutom en, och det är 
just flygbussen till östra Blekinge. Swedavia har förhoppningar om att Blekingetrafiken 
satsar på att etablera en flygbusslinje till västra Blekinge i framtiden. 

När hon fick frågan om hon tror att det hade gynnat Ronneby flygplats att ha bättre 
tillgänglighet med t.ex. fler busslinjer så svarar hon: absolut! I grund och botten är det ju 
tillgänglighet det handlar om. Framförallt för att de kunder dem har på veckodagarna till 
större delen är affärsresenärer. Bättre tillgänglighet, enklare och mer miljövänliga 
färdmedel lockar till sig större företag som siktar på att vara mer miljömedvetna och 
som vill kunna ta sig fram enkelt. Grönkvist anser att en satsning på tillgängligheten vid 
Ronneby flygplats kan resultera i en ökning av resenärer vilket då kommer att gynna 
Ronneby flygplats. 

Tillskapandet av plats för fler busslinjer på flygstationsområdet kan vara ett alternativ 
för att öka flygplatsens tillgänglighet. Det finns idag plats för flygbussen att stanna 
utanför entrén till flygstationen. Möjligheten finns att tillåta fler bussar att ha ett stopp i 
direkt anslutning till entrén i syfte att skapa en så bekväm resa som möjligt för 
resenärerna. En viktig faktor som är nödvändig att tänka på är att resenärerna ska slippa 

                                                      
14 Mona Grönqvist. Flygstationschef Ronneby Airport. [2011-04-18] 
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att gå så långt vid bytena av färdmedel buss – flyg. Idag har kollektivtrafiken sin 
busshållplats vid grinden av stationsområdet. Ett önskemål, de på flygplatsen har, är att 
kunna ta in lokal kollektivtrafik på stationsområdet för att kunna öka tillgängligheten. 

På frågan om att eventuellt anlägga en tågstation i närheten av flygstationen svarar 
Grönqvist att: ”det har vi gett förslag på och vi ser det som att en tågstation hade ökat 
flygplatsens tillgänglighet betydligt”. Det finns en del problem med ett sådant förslag. 
Bland annat så finns det planer på att räta ut järnvägen på vissa sträckor av Blekinge 
kustbana, eftersom det i dagsläget har en sträckning med många kurvor. En av dessa 
kurvor passerar vid flygplatsen. En ombyggnad av järnvägen i framtiden skulle medföra 
att en eventuell tågstation placeras längre ifrån flygplatsen, detta anser Grönqvist skulle 
ha en negativ påverkan på möjligheten att skapa en förbindelse mellan flygstationen till 
järnvägen. Men om en tågstation skulle anläggas så finns det självklart olika alternativ 
för hur det ska gå att skapa en förbindelse mellan flygstation och tågstation. Ett tänkt 
scenario kan vara transporter med minibuss eller Airport Shuttle som cirkulerar runt. 
Ett annat scenario hade kunnat vara någon slags förbindelse med rullband. 

På frågan om Grönqvist tror att flygplatsen kommer expanderas så det blir aktuellt att 
öka flygplatsens tillgänglighet med buss och tåg anser hon att det finns stora möjligheter 
till en expansion i framtiden. Med ökad tillgänglighet kan passagerarsiffrorna ökas vilket 
medför att det då kan etableras fler flyglinjer. Det har tidigare funnits förslag om att 
upprätta nya linjer till t.ex. Frankfurt eller Berlin, om dessa linjer skall uppföras måste 
flygplatsens tillgänglighet öka. Grönqvist anser att Ronneby flygplats har en fördel i och 
med att den idag är sydöstra Sveriges största flygplats, jämfört med Kalmar, Växjö och 
Kristianstad. Till skillnad från dessa flygplatser är denna statligt finansierad pga. att dem 
har militär verksamhet på flygplatsen. Detta innebär en skillnad för t.ex. Kristianstads 
flygplats som är minst, och som idag finansieras av kommunen, denna flygplats går inte 
med ekonomisk vinst och kan därför hotas av nedläggning i framtiden. Då vill Ronneby 
flygplats kunna vara redo för att ta emot de passagerare som tidigare rest från 
Kristianstad, vilket kan innebära ett ökat resande från Ronneby istället. Ökad 
tillgänglighet hade kunnat möjliggöra detta. 
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Blekingetrafiken 

En intervju har genomförts med Sven Hult15 från Blekingetrafiken. Intervjusvaren är 
hans egna personliga åsikter då han inte kunde föra talan för Blekingetrafiken. 

Enligt Hult har flygplatsen enormt stor regional betydelse och den är viktigt både nu och 
i framtiden. Dock så anser han att i ett större perspektiv, längre in i framtiden, om ca 25 
år, kan en del flygtrafik har ersatts av tåg. Detta måste då accepteras och det kommer att 
innebära färre resor med flyg. Men flygplatsen är viktig för regionen och kommer även 
att vara det i framtiden. 

För att ta reda på vad Blekingetrafiken tycker om sin egen kollektivtrafik till och från 
flygplatsen så ställdes frågan om dem anser att det finns goda kollektiva val till och från 
flygplatsen. Hult anser att Blekingetrafiken idag har utmärkta kollektiva anslutningar 
mellan Ronneby flygplats och Karlskrona. I framtiden har Blekingetrafiken funderingar 
på en flygbusslinje även till västra Blekinge, om efterfrågan eller flygtrafiken ökar. En 
annan lösning som föreslogs var att förlänga en befintlig busslinje mellan Ronneby och 
Kallinge och därmed skapa en ny slutstation för denna linje vid Ronneby flygplats. Detta 
förslag finns med i Blekingetrafikens marknadsplaner och dem har föreslagit denna 
åtgärd. Om dem skulle genomföra denna förändring skulle dem vilja skapa en ordentlig 
busstation vid flygstationen.  

Anledningen till att det bara finns en busslinje som passerar flygstationen i dagsläget 
beror på att det har bedömt det som tillräckligt. Det har inte funnits underlag för fler 
turer, bland annat eftersom det idag finns flygbuss till Karlskrona. 

Den sista frågan behandlade förslaget om att i framtiden anlägga en tågstation i 
närheten av flygstationen och vad det finns för tankar om ett sådant projekt. Hult menar 
att ett så stort projekt kräver enorma kostnader. Ska ett sådant förslag läggas fram 
måste det ses i ett större perspektiv och inte låsa fast sig vid flygplatsen. Vidare anser 
Hult att förslaget om en tågstation måste ses som en del i samhällsplaneringen och 
koppla det till Kallinge tätort. Då bör det även undersökas vad Kallinge har för behov när 
det planeras för ett nytt tågstopp. Hult anser också att om flygplatsen utvecklas i 
framtiden så kan ett tågstopp självklart komma att bli aktuellt och då vara en bra 
lösning. 

 

  

                                                      
15 Sven Hult. Ansvarig för långsiktig planering och infrastrukturfrågor på Blekingetrafiken. [2011-05-05] 
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Ronneby Kommun 

En intervju har genomförts med Ronneby kommuns stadsarkitekt David Gillanders16. 
Under denna intervju var målet främst att få en bild över hur kommunen ser på 
betydelsen för Ronneby flygplats. Gillanders framför att kommunens syn på 
kommunikationer och infrastruktur innebär ett samarbete mellan väg – järnväg – flyg 
och att det är viktigt för kommunen i framtiden. Gillanders påpekar även att Ronneby 
flygplats inte är en stor flygplats samt att det är osäkert hur länge den kommer att finnas 
kvar, men att det fortfarande är viktigt att ha kvar den. 

Vid frågan om vad Gillanders anser om flygplatsens tillgänglighet i dagsläget svarade 
han att han inte hade så bra koll på det i nuläget, men att det finns en busslinje, Ronneby 
– Växjö, som har ett stopp vid flygplatsen. Och även att flygbussen, Ronneby flygplats – 
Karlskrona, är trafikerad. Gillanders tror att detta är tillräckliga kommunikationer i 
dagsläget då det är en mindre flygplats. Vid en eventuell utveckling av flygplatsen skulle 
kollektivtrafiken definitivt vara viktig. 

I Ronnebys översiktsplan över spårbunden trafik redovisas förslag för en ny dragning av 
Blekinge kustbana, som innebär att järnvägen kommer ha en dragning långt söder om 
flygplatsen, vilket betyder att en tågstation hade blivit än mer inaktuellt i framtiden. Men 
i översiktsplanen har det även nämnts att Ronneby kommun stödjer förslag till en ny 
tågstation längs med den befintliga järnvägen i framtiden. Vilket av dessa förslag 
Gillanders helst skulle se i framtiden kan han inte svara på. Men självklart skulle 
Gillanders kunna tänka sig att se en koppling mellan järnvägen och flygplatsen som ett 
bra scenario i framtiden. Men frågan om en ny tågstation skulle nog behöva ett 
samarbete med region Skåne eftersom att den trafik som finns på spåret idag sträcker 
sig hela vägen till Helsingör i Danmark, och ett nytt stopp skulle eventuellt påverka hela 
linjen. 

Den avslutande frågan behandlade förslaget om en ny tågstation och vilken syn 
kommunen har på det. Ronneby kommun stödjer ett sådant förslag i framtiden. Men 
dem anser att det är en så oerhört komplicerad fråga som kräver ett samarbete med 
Region Skåne i det läget. 

Dubbelspårig järnväg är något som dem gärna vill se i framtiden, vilket kan resultera i 
att det finns möjlighet för en tågstation i Kallinge. Gillanders talar även om att Ronneby 
kommun har en vision att längre in i framtiden ha ett snabbspår mellan Karlskrona och 
Malmö, för att göra resan så smidig och kort som möjligt. 

Gillanders berättar att Ronneby kommun i framtiden ser flygplatsen som en målpunkt 
och att då skulle en tågstation i närheten självklart vara viktig. 

 

  

                                                      
16 David Gillanders. Stadsarkitekt Ronneby Kommun. [2011-04-19] 
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Region Blekinge 
Peter Hermansson17 är ansvarig för strategisk planering av infrastruktur och transporter 
på Region Blekinge. En intervju har genomförts för att få en bild av Region Blekinges syn 
på Ronneby flygplats roll i länet. 

Enligt Hermansson anser Region Blekinge att Ronneby flygplats är en viktig punkt för 
framtida kommunikationer mellan Blekinge och omvärlden. Vad gäller färdmedel för att 
stå i förbindelse med omvärlden vid längre avstånd anser Hermansson att flyg är det 
självklart smidigaste sättet. Det är viktigt att behålla en flygplats i regionen. Detta gäller 
bland annat affärsresor till och från regionen, vilket innebär att en flygplats gynnar 
näringslivet. De större företagen i regionen har oftast sina huvudkontor i större städer 
som t.ex. Stockholm eller Göteborg. Detta innebär att en flygplats utgör större 
möjligheter för dessa företag att fortsätta etableras i regionen genom enkla förbindelser 
till huvudkontoren, menar Hermansson. 

I framtiden kan flygresor bli allt mer viktiga då avstånden blir längre och flyg kan vara 
det smidigaste färdmedlet till t.ex. Tyskland, England eller Belgien. I detta sammanhang 
gynnas regionen av att det skapas förbindelser till omvärlden genom flygtrafik från 
Ronneby flygplats. 

När ämnet om tillgängligheten med kollektivtrafiken togs upp framkom det ganska snart 
att Hermansson ansåg att det i dagsläget inte finns särskilt bra tillgänglighet med 
allmänna kommunikationer. Hermansson anser att flygbussen mellan Karlskrona och 
Ronneby flygplats fungerar bra. En undersökning visar att över 50 % av resenärerna till 
Ronneby flygplats har Karlskrona som slutdestination. Det är tack vare den höga siffran 
resenärer som flygbussen är ekonomiskt lönsam, menar Hermansson. På grund av detta 
arbetas det för fler turer med flygbussen.  

Om det lönar sig att ha en flygbuss till östra Blekinge, varför har det inte satsat på en 
flygbuss till västra Blekinge? Hermansson menar att dem i dagsläget inte har en 
uppfattning om hur många passagerare som reser från västra Blekinge. Det finns ingen 
uppfattning om från vilka orter i västra Blekinge dessa resenärer kommer ifrån. Detta 
leder vidare till frågan om var det finns möjlighet att anlägga ett nytt busstopp, 
exempelvis Karlshamn, Sölvesborg eller Olofström, för att en ny flygbusslinje skall 
fungera. För att det i framtiden skall kunna gå att skapa en ny flygbusslinje till västra 
Blekinge krävs en undersökning för att ta reda på var resenärerna kommer ifrån samt 
efterfrågan. 

Det sista ämnet var frågan om vad dem på Region Blekinge har för tankar om förslaget 
till en tågstation i anslutning till flygplatsen. Hermansson berättar att det har diskuterats 
flera önskemål och visioner som Region Blekinge har haft angående tågtrafiken på 
Blekinge kustbana. I framtiden vill Region Blekinge gärna se tätare avgångar, fler turer 
och snabbare förbindelser till Öresundsregionen. Detta innebär framförallt att tågen 
måste kunna mötas på fler platser. Det har diskuterats att ett sådant här mötesspår 
skulle kunna utvecklas i området kring Kallinge. Om utvecklar järnvägen i Kallinge finns 
kanske en möjlighet att skapa ett stopp, varför då inte i anslutning till flygplatsen? På 
detta sätt kan antalet resenärer minska som tar bilen till flygplatsen för att då ge dem 

                                                      
17 Peter Hermansson. Ansvarig för strategisk planering av infrastruktur och transporter på Region 
Blekinge. [2011-05-04] 
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möjlighet att istället välja tåg. Det finns dock ett problem, det är nämligen så att Blekinge 
kustbana har en stor kurva från Ronneby genom Kallinge. Det finns önskemål för att 
kurvor som denna egentligen borde rätas ut och därigenom kunna få en snabbare 
förbindelse till Öresundsregionen. Om denna sträcka skulle rätas ut innebär det att 
spåret kommer hamna betydligt längre ifrån Ronneby flygplats, vilket innebär att ett 
stopp i anslutning till Ronneby flygplats inte längre är aktuellt. Enligt Hermansson 
kommer ett sådant projekt i denna skala att bli ett enormt dyrt projekt, därför tror han 
inte att det kommer att genomföras inom en snar framtid. Men om det finns en chans till 
att skapa detta tågstopp så anser Hermansson att det är ett tillfälle som absolut skall tas 
i akt och utnyttja en sådan chans. 

Intervjun avslutas med en diskussion om hur det ska gå att lösa en förbindelse mellan en 
tågstation och flygstation. När han får reda på att examensarbetet till slut skall leda fram 
till ett förslag med bland annat ett förslag på en sådan här förbindelse så tycker 
Hermansson att det är ett spännande förslag och han vill gärna se en lösning på detta. 

 

Enkät 
På grund av arbetets avgränsade tid har det inte genomförts någon enkätundersökning. 
Under intervjun med flygstationschef Mona Grönqvist framgick det att det nyligen 
genomförts en enkätundersökning av Airport Service Quality, ASQ, med bland annat 
frågor om flygplatsens tillgänglighet. Därmed fanns inte någon grund för en förnyad 
enkät studie, det har tagits del av resultaten från enkätstudien som genomförts av ASQ. 
Medgivande gavs att använda resultaten från undersökningen, men dock fick inte 
enkäten presenteras i detta arbete. 

Vid en genomgång av resultatet tolkades det som att passagerarna tycker att 
flygplatsens tillgänglighet är god. Vid fråga angående transporter till och från flygplatsen 
var genomsnittsresultatet 3,72 av 5. Detta tolkas som ett högt resultat som visar att 
passagerarna i genomsnitt tycker att det finns goda transporter till och från flygplatsen 
och flygplatsens tillgänglighet är god. Det framgår inte av undersökningen vilket 
transportsätt det handlar om, men att resultatet är tämligen högt visar på att dagens 
passagerare tycker att det funkar bra i dagsläget. 

Av resultaten tolkas det som att passagerarna i genomsnitt tyckte att det fanns 
tillräckligt med parkeringsplatser på flygstationsområdet, resultatet var 3,85 av 5, detta 
tolkas som en hög siffra och till följd av detta att passagerarna anser att det finns 
tillräckligt med parkeringsplatser. 

Tyvärr behandlades inte fler frågor angående flygplatsens tillgänglighet. Men det fanns 
ett par frågor som behandlade flygplatsens utbud när det gäller shopping och 
restaurangrörelser. Här var resultaten låga och detta är något som kanske kan utvecklas 
i framtiden. 
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Resultat 
 

Diskussion 
Examensarbetet är uppbyggt på studier om hur det ser ut i dagsläget, vilka visioner det 
finns bland de olika intressenterna samt förslag på förbättrad tillgänglighet för Ronneby 
flygplats. Syftet med arbetet har varit att analysera och karaktärisera området, samt 
bidra med förbättringsförslag till hur flygplatsens tillgänglighet kan öka. Det har också 
studerats vad det finns för möjligheter till att skapa bättre anknytning med allmänna 
kommunikationer.  Möjligheterna att anlägga en tågstation med förbindelse mellan 
flygstation och en tågstation har studerats samt möjligheterna till att utöka 
flygstationens lokaler. 

Till att börja med samlades det in material. Detta material bestod av tidigare förslag, 
yttranden och visioner som har funnits. Hur situationen är i nuläget och varför det ser ut 
som det gör. Detta material gav en syn på tidigare utveckling och gav en förståelse för de 
val som gjorts tidigare, som då format Ronneby flygstation till den station som finns idag 
med dess allmänna kommunikationer. 

Med denna bakgrund kunde arbetet sättas igång. Intervjuer utformades för att få svar på 
de frågor som fanns. Platsbesök gjordes för en inventering av området. Det togs fram 
analysmetoder för att undersöka planområdet. En platsanalys genomfördes för att skapa 
en bild över platsen och dess förutsättningar. Vidare gjordes även en SWOT – analys för 
att identifiera områdets olika egenskaper. När analyserna genomfördes framgick det att 
analyserna inte var fullständiga och det togs då fram ytterligare analyser, VRIO – analys 
samt intressentanalys. Dessa analyser skulle komplettera de tidigare analyserna för att 
skapa en helhetsbild av platsen och dess förutsättningar. Med analyserna som underlag 
genomfördes intervjuer med nyckelpersoner inom ämnet. Under intervjuerna 
besvarades många av de frågor som fanns. Det framgick tydligt att det bara var 
Swedavias flygstationschef Mona Grönqvist som ville se att flygplatsen utvecklas och att 
planer på en tågstation genomförs. Ronneby kommun, Region Blekinge och 
Blekingetrafiken hade ungefär samma syn på projektet. De ansåg alla att det är ett 
spännande projekt, men att det inte är rimligt i nuläget med tanke på de stora 
ekonomiska kostnader som det skulle innebära. Dem påpekade Ronneby flygplats 
storlek, men även att ett projekt med en tågstation inte är aktuellt i nuläget. 

Efter analyserna och intervjuerna har en helhetsbild skapats över områdets 
förutsättningar, men även en bild på de visioner och idéer som har funnits. Med detta 
material i tankarna gjordes ytterligare ett platsbesök innan det var dags att sättas sig 
och börja rita. Det kändes som att för varje nytt moment som genomfördes i projektet så 
skapades en bättre bild av situationen och nya tankar och idéer till förslaget framstod. 
Som resultat av detta arbete togs det fram två planförslag med olika egenskaper, men 
med samma mål.  
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Slutsats 
Genom arbetet med detta examensarbete har det skapats en bättre förståelse för hur 
många steg ett planprojekt verkligen behöver. Det har skapat en förståelse för hur olika 
intressenter måste samarbeta för att skapa ett så bra förslag som möjligt. Men det har 
även format en förståelse för att det krävs mer än en analys för att skapa en 
helhetsanalys av ett område.  

En inventeringsanalys har fördelar när det gäller att identifiera platsen och dess 
förutsättningar. Men denna analys blir snabbt begränsad till planområdet vilket 
resulterar i att det uteblir faktorer som t.ex. vilken påverkan förslaget har på en lokal, 
regional och ibland kanske t.o.m. nationell skala. 

SWOT – analysen är en bra analys av den anledningen att den hjälper till att identifiera 
områdets olika egenskaper; styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Analysen kräver 
dock en viss kunskap om området och dess omgivning, inte bara på ett fysiskt sätt. Det 
negativa med analysmetoden är att den inte ger en heltäckande syn. Styrkor och 
svagheter identifieras, men vems styrkor och svagheter är det som identifieras? Det är 
viktigt att ha i baktanken när analysen genomförs kan det finnas fler än en intressent. 
Det gäller då att identifiera dessa intressenter och se till att få med områdets egenskaper 
från alla inblandades synvinkel. 

Efter att har insett att SWOT – analysen krävde en komplettering genomfördes en 
intressentanalys.  Denna analys fungerade bra, men den kräver att det finns en viss 
kunskap om ämnet för att kunna identifiera de olika intressenterna. Genom att en 
intressentanalys genomförs kan det bli lättare att göra bättre övergripande SWOT – 
analys och på det sättet få med de olika egenskaperna från flera olika perspektiv. 

Den fjärde analysen som användes var VRIO – analysen. Denna analys har både för – och 
nackdelar. Till att börja med är det inte en analys som används utan kompletterande 
analyser. Denna analys ger en bra grund för att förklara varför just denna plats skall 
användas till planens syfte. Med hjälp av analysen tas platsens unika egenskaper fram 
och med hjälp av analysen görs försök att visa varför just denna plats skall användas till 
detta ändamål. 

Med hjälp av dessa analyser och intervjuer har det gjorts ett försök att svara på de 
frågeställningarna som detta arbete har haft. Här nedan kommer en redovisning av det 
resultat som gjorts utifrån arbetets frågeställningar. 

Under arbetes gång söktes det svar på den första frågeställning; varför flygplatsens 
tillgänglighet med allmänna kommunikationer är så begränsad i dagsläget? Denna fråga 
besvarades under intervjun med Sven Hult på Blekingetrafiken. I dagsläget så anser 
Blekingetrafiken att de allmänna kommunikationer som finns är tillräckligt för det 
passagerarunderlag som finns. Dock så kan detta ses som att det inte är tillräckligt med 
underlag för att ha så dåliga allmänna kommunikationer till en flygplats. 

Detta svar ledde vidare till den andra frågeställning; vilka möjligheter finns det för att 
utveckla och förbättra tillgängligheten? Det fanns redan innan intervjun idéer på att 
förlänga den busslinje mellan Ronneby och Kallinge som finns i nuläget. Men under 
intervjun med Sven Hult, Blekingetrafiken, framkom det att Blekingetrafiken tagit upp 
det som förslag i sin marknadsplan. Att skapa en tågstation i anslutning till flygplatsen 
skulle dock förbättra tillgängligheten avsevärt. Under arbetet framkom det även att det 
har skett förbättringar under den senaste tiden. Busslinjen mellan Ronneby och Växjö 
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har börjat stanna vid flygplatsen en gång varannan timme under dagtid. Detta anses som 
en förbättring och ett steg i rätt riktning. 

Tredje frågeställningen behandlade frågan om en tågstation i anslutning till 
flygstationen; varför finns det ingen tågstation i anslutning till järnvägen, Blekinge 
kustbana, som ligger så nära Ronneby flygplats? Intervjuerna och det material som 
samlats in har tillsammans skapat ett samlat svar. Det verkar nämligen vara så att det 
inte anses som att flygplatsen i nuläget är tillräckligt stor för att det ska satsas så mycket 
pengar på ett sådant projekt. Men det finns även andra faktorer som spelar in. T.ex. om 
det satsas på att räta ut järnvägen förbi Ronneby resulterar detta i att en tågstation inte 
längre är aktuell då järnvägen inte längre kommer att ligga i anslutning till flygplatsen. 
Men det har skapats en uppfattning om att i framtiden kunna tänka sig att satsa mer 
pengar på flygplatsen, beroende på hur den utvecklas. Men i nuläget så verkar det som 
att det inte är ett aktuellt projekt. 

Från den tredje frågeställningen fortsatte arbetet till den fjärde frågeställningen; vilka 
möjligheter finns det för att anlägga en ny tågstation i närheten av flygplatsen? Denna 
fråga har olika svar beroende på vad som skall utredas. Ett så övergripande svar som 
möjligt söktes. Till att börja med så finns det möjligheter för en ny station för att utnyttja 
det läge flygstationen har i relation till järnvägen. Om en station skapas i detta läge 
kommer flygstationens tillgänglighet att öka. En annan faktor som det lades märke till 
under arbetet var att en tågstation i detta läge även skulle skapa förutsättningar för 
invånarna i Kallinge. Vad gäller möjligheterna till att lokalisera en bra plats för en ny 
tågstation framgick det av inventering och platsanalys att det finns två platser som 
skulle vara lämpliga att använda för att utveckla en ny tågstation. Detta är i ett öster- och 
västerläge. Rakt söder om flygstationen ligger järnvägen i en kurva. Denna plats anses 
inte vara lämplig för en tågstation. Men vid sidan om kurvan finns rakt spår och plan 
mark och är därför lämplig för en ny tågstation. 

För att ta reda på hur en ny tågstation ska se ut ställdes en sista frågeställning; Hur kan 
en ny tågstation utformas? Under arbetets gång har det framkommit att tågen inte 
kommer att behöva mötas i Kallinge, då de möts vid Ronnebys station. Till följd av detta 
har det gjorts en val att behålla det enkelspår som finns idag och anlägga en perrong på 
en sida. När det insågs att en ny tågstation även är till tätorten Kallinges fördel blev det 
tydligt att det blir mer än bara ett tågstopp. För att göra tågstationen tillgänglig krävs 
det bilväg fram till tågstationen och även parkering. Svaret på denna frågeställning är att 
utforma en tågstation med perrong på en sida och med parkeringsplatser för de resande. 

För att knyta ihop det hela kan det avslutas med att säga att genom detta arbete har det 
skapats en lärdom om att ett bra planförslag kräver flera olika analyser med olika 
synvinklar för att på detta sätt kunna skapa en god helhetssyn på platsen och dess 
egenskaper. Ett bra planförslag kräver ett väl genomfört analysarbete och skall inte 
underskattas. 
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Planförslag 
Efter att ha analysera och karaktärisera Ronneby flygstationsområde som en relativt liten 
flygplats med stora ambitioner och goda förutsättningar för utveckling så har det under 
arbetets gång kommit fram till två förslag som skiljer sig åt på det sättet att i första 
förslaget har det valts att placera en tågstation i västerläge och i det andra planförslaget 
har tågstationen placerats i österläge. Med hjälp av en VRIO – analys har områdets 
karaktär och speciella egenskaper lyckats identifieras och gett underlag för förslag att 
anlägga en tågstation i anslutning till Ronneby flygplats. Dessa två placeringar har valts 
med hjälp av resultatet från platsanalysen som visar att det finns två alternativa 
placeringar för en ny tågstation. Det finns gott om åkermark och plan mark på ett antal 
platser som skulle kunna vara ett bra läge att anlägga en tågstation. De har båda en 
liknande förbindelse till flygstationen. Denna förbindelse innebär en slags korridor med 
rullband som går ovanför marken ungefär halva vägen till flygstation för att sedan nå en 
mellanstation. Vid mellanstationen ges information om Distalbranten, dess historia och 
betydelse. Den andra delen av korridoren ligger sedan under marken och kommer upp i 
en ny ankomsthall vid flygstationen, där kommer det att finnas information för både tåg- 
och flygresenärer. Det kommer även att finnas ett alternativt sätt att ta sig mellan 
tågstation och flygstation, med en mindre buss som kör fram och tillbaka. Genom 
intressentanalysen och SWOT – analysen framgick det att Ronneby flygplats, Ronneby 
kommun, Blekingetrafiken och invånarna i Kallinge kan påverkas positivt av ett nytt 
tågstopp i anslutning till flygstationen. Ett nytt tågstopp skulle innebära lättare och 
bättre tillgänglighet till Ronneby flygplats som i sin tur kan generera fler passagerare 
och då fler turer med flyg till fler destinationer. Detta gör att Ronneby och även Blekinge 
får ökad tillgänglighet, detta kan hjälpa till att öka både turism som näringsliv. Genom 
ett tågstopp i anslutning till Ronneby flygplats med anslutning till Kallinge skapas en 
koppling till Karlskrona och Köpenhamn för invånarna i Kallinge. Blekingetrafiken 
kommer även dem att påverkas av ett nytt tågstopp och utveckling av flygplatsen. Detta 
kan generera fler passagerare till Blekinge som kan resultera i att Blekingetrafiken får 
underlag för att utveckla och förbättra sitt nätverk med lokal busstrafik.  I båda 
förslagen har den lokala busstrafiken tagits i beaktning och en ny busshållplats har 
anlagts inne på flygstationsområdet för att öka flygplatsens tillgänglighet även med 
busstrafik. Det är då linje 204 som har fått sin slutstation på flygstationen, då den 
tidigare hade sin slutstation i Kallinge ca 500 m ifrån flygstationen. Här kommer det 
även att finnas plats för linjen mellan Ronneby – Växjö, men även för flygbussen till 
Karlskrona, och i framtiden även till västra Blekinge. 
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Förslag 1 
 
Den huvudsakliga idén med det första förslaget har varit att anlägga en ny tågstation i 
västra delen av planområdet, se illustration 1, 2, 3, 4. Anledningen till att det valts att 
placera tågstationen just här är för att området består av åkermark, främst plan 
åkermark, vilket gör det möjligt att placera en perrong här utan att behöva spränga eller 
schakta på platsen.  
Förslaget innebär att en perrong anläggs på norra sidan av befintlig järnväg. I direkt 
anslutning till perrongen skall det finnas en mindre stationsbyggnad/ankomsthall, med 
en korridor, som fungerar som en förbindelse mellan tågstation och flygstation. 
Korridoren ska förses med glas längs med båda sidorna för att de resande ska komma 
närmre naturen. Inne i denna korridor skall det gå att ta sig fram på ett rullband, men 
det finns även plats vid sidan, för de som väljer att promenera. Det finns regelbundna 
stopp var 30:e meter för att göra det möjligt att vänta på nära och kära eller helt enkelt 
bara kunna åka tillbaka. Mellan tågstationen och flygstationen, skall det finnas en 
mittstation som kommer innehålla information om riksintresseområdet NK11, 
Distalbranten, som sträcker sig längs med flygplatsens västra sida och ner söder om 
flygplatsen, vilken resenärerna passerar igenom när dem tar sig från tågstationen till 
flygstationen. Här vid denna mittstation kommer det finnas en trappa, med hiss som 
leder till en fortsättning av korridoren under jorden fram till flygstationen. Här kommer 
det att finnas en anslutning upp till marknivå. Här kommer det att skapas en ny 
ankomsthall i anslutning med befintlig flygstationsbyggnad med information om tåg, 
bussar och flyg som skall komma eller avgå. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration1 Planförslag 1 
Översikt för planområdet. Ny bebyggelse med tågstation, terminal och korridorförbindelse. 
Parkering vid flygstationen i norr och tågstationen i söder är markerad med blått. 
Busshållplats i anslutning till flygstationen är markerad med rött.  
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Det kommer även att iordningställas ny busshållplats för lokal kollektivtrafik inne på 
flygstationsområdet, som kommer att ligga i direkt anslutning till flygstationen för att 
underlätta för resenärer som reser med buss. Linje 204, som tidigare haft sin slutstation 
i Kallinge tätort ca 500 meter öster om flygstationen, kommer att avgå till Ronneby 
resecentrum två gånger i timmen under dagtid och en gång i timmen på kvällstid fram 
till kl 23.00. Bussen mellan Ronneby och Växjö kommer även att ha en hållplats i detta 
läge. Här kommer att ges utrymme så att även flygbussen kan ha en slutstation i 
anslutning till flygstationen. 
En parkeringsyta kommer att anläggas i anslutning till den nya tågstation för att de som 
reser med tåg skall kunna parkera sin bil här. För att kunna ta sig till tågstationen med 
bil så iordningställs en traktor-/gångväg som finns i dagsläget och som ligger i 
anslutning till Bredåkravägen som passerar flygstationen. 
 
 

 

Illustration 2 Planförslag 1, Tågstation, Skala 1:500 

Förstoring av planen i området med tågstationen med parkering, ny väg och anslutning 
med korridor till flygstationen. 
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Illustration 3 Planförslag 1, Flygstation, Skala 1:500 
Förstoring av planen i området med flygstationen. Parkering, blått, busshållplats, rött, och 
ny bebyggelse, terminal och anslutning med korridor till tågstationen i väst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 4 Planförslag 1, Sektion, Skala 1:1 000 
Sektion över planförslag 1. Ny tågstation med sin anslutning genom en korridor ovan mark 
halva vägen och under mark andra halvan som sedan går upp i flygstationens nya 
terminal.  
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Förslag 2 
 
I det andra planförslaget har det också valts att anlägga en ny tågstation, lokaliserad i 
den östra delen av planområdet, se illustration 5, 6, 7, 8. Denna plats har valts på grund 
av att här är spåret rakt och det finns goda förutsättningar för att det ska gå att anlägga 
en perrong här. Även i detta förslag kommer det finnas en perrong med en 
stationsbyggnad/ankomsthall. Och från denna byggnad så kommer det att finnas en 
korridor som leder till en mittstation, precis som i förslag 1, men denna korridor 
kommer att ha en brytning på mitten med en mittstation. Efter mittstationen så kommer 
korridoren gå ner under markytan och löpa som en tunnel resten av vägen för att sen 
komma upp i en ankomsthall som kommer att ligga i anslutning till den idag befintlig 
flygstationens östra del. 
Det kommer även i detta planförslag lämnas plats för en ny busshållplats inne på 
flygstationsområdet, i samma läge som i det första planförslaget. 
Genom resultatet från platsanalysen som visade på möjligheten att anknyta till andra 
mål i närheten som då kan lyftas fram som positiva egenskaper till fördel för en 
lokalisering av tågstationen till en viss plats. Som t.ex. närheten till Kallinge och 
möjlighet till att skapa ett resecentrum för boende i Kallinge och dess omnejd i syfte att 
underlätta användande av tågtrafik. Resultatet från platsanalysen gav idén att det från 
tågstationen även kommer att finnas en väg som leder till Kallinge tätort som 
sammankopplar stationen och tätorten och gör den mer tillgänglig. Intill tågstationen 
kommer en parkeringsyta att placeras för de tågresenärer som åker bil till tågstationen. 
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Illustration 5 Planförslag 2 
Översikt för planområdet. Ny bebyggelse med tågstation, terminal och korridorförbindelse. 
Parkering vid flygstationen i norr och tågstationen i söder är markerad med blått. 
Busshållplats i anslutning till flygstationen är markerad med rött. Från tågstationen leder 
en väg österut för att skapa en koppling till samhället Kallinge. 
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 Illustration 6 Planförslag 2, Tågstation, Skala 1:500 
Förstoring av planen i området med tågstationen med parkering, ny väg i öst som 
anknyter till samhället Kallinge. Anslutning med korridor till flygstationen sträcker sig 
norrut. 
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Illustration 7 Planförslag 2, Flygstation, Skala 1:500 
Förstoring av planen i området med flygstationen. Parkering, blått, busshållplats, rött, och 
ny bebyggelse, terminal och anslutning med korridor till tågstationen i öst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration 8 Planförslag 2, Sektion, Skala 1:1 000 
Sektion över planförslag 2. Ny tågstation med sin anslutning genom en korridor ovan mark 
halva vägen och under mark andra halvan som sedan går upp i flygstationens nya terminal 
i österläge. 
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