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Förord 
 

Detta examensarbete som omfattar 30hp är den avslutande D-uppsatsen i magisterutbildningen 

Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH).  

 

Examensarbetet har författats av Karin Gylling med visionen om att förändra kvarteret 

Snäckebacken från en ytkrävande parkering till ett attraktivt stadskvarter i Ronneby centrum, där 

utformningen av gator och platser stärker och prioriterar gång- och cykeltrafikanter. Ronnebyån 

omvandlas från att idag utgöra en barriär till att istället länka samman torget med kvarteret 

Snäckebacken och på så vis utöka centrum söderut. Dessa förändringar syftar till att locka fler 

människor till fler besök och längre vistelse i staden. 

 

Arbetet har pågått under året 2008 och har genomförts i Ronneby. Handledare för arbetet har varit 

Anette Andersson och biträdande handledare har varit Agneta Sundberg vid BTH.  

 

Stort tack till alla på samhällsbyggnadsenheten på Ronneby kommun som har tillhandahållit  

bakgrundsmaterial, kartor och kloka synpunkter, tack! 

 

 

 

Ronneby, November 2008 
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Inledning  
Ambitionen med examensarbetet är att medverka i diskussionen om hur Ronnebys centrum kan 

utvecklas och bli mer attraktivt. En förutsättning för fler besökare i staden är att det är en 

attraktiv plats att besöka och uppehålla sig i.  

Som utomstående och som inflyttad till Blekinge har jag förhoppningsvis ännu inte 

hemmablinda ögon, utan ska kunna identifiera och plocka fram russinen ur Ronnebys centrum 

och göra dem tydliga för stadens invånare och besökare. Den största tillgången i Ronneby är 

förstås Ronnebyån, samtidigt utgör ån en stark barriäreffekt och delar staden tydligt i två delar. 

Centrum är idag att betrakta endast norr om ån medan området söder om ån helt saknar 

kvartersstadens kvaliteter. Jag ser en stark potential i den outnyttjade marken just söder om 

Ronnebyån, där det finns möjlighet att skapa ett helt nytt kvarter med stadsmässiga kvaliteter.  

Problemformulering  

Ronnebys centrum är idag utsträckt i öst- västlig riktning och består av ungefär nio kvarter och 

upptar ungefär sju hektar med torget och gågatan Karlskronagatan. Det finns få möjligheter till 

förtätning med ny bebyggelse inom dessa kvarter. I söder begränsas centrum av Ronnebyån och 

järnvägen. Söder om ån och järnvägen finns ett fåtal målpunkter såsom apotek och skola, och även 

fast avståndet på kartan inte är långt, så är kopplingen mellan norr och söder ändå visuellt och 

delvis även fysiskt begränsade. Området söder om ån och järnvägen upplevs inte alls som den 

stadsmässiga rutnätsstaden norr om ån och järnvägen. Den stora parkeringen och järnvägen samt de 

grovt tilltagna gatubredderna orsakar risk för höga hastigheter och att trafiken upplevs dominera 

området. 

Möjlighet till vistelse eller promenadstråk längsmed ån genom centrum finns idag. Endast 

Söderbron, där trafiken dominerar, kopplar samman centrum med området söder om ån.  

Med en annan utformning av denna del av Ronnebys centrum skulle stadens fördelar kunna komma 

fram tydligare och ån skulle på ett bättre sätt vara en del av stadens karaktär. Kanske kan också ny 

bebyggelse bidra till att stadskärnan blir mer attraktiv? 

 

Frågeställningar  

 Vilken attraktivitet och vilka kvaliteter har Ronnebys centrala delar?  

 Vilka hinder och svårigheter finns att övervinna för att utveckla centrum söder om 

Ronnebyån?  

 Hur kan Ronnebyån på ett bättre sätt nyttjas som en tillgång för stadens  

attraktionskraft?  

 

 

Syfte  

Syftet med examensarbetet är att analysera Ronnebys centrum, och utifrån resultatet ta fram 

förslag till förändringar för kvarteret Snäckebacken. Syftet är också att förändra upplevelsen av 

Ronnebyån som barriär till att vara en skönhetsupplevelse och en mötesplats.  
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Geografisk avgränsning 

Planområde  

Planområdet begränsas till att omfatta det område som idag utgörs av parkeringsytor söder om ån, 

Blasius Köningsgatan och Esplanaden, från torget i norr till Snäckebacksskolan och Tingshuset i söder 

samt Söderbro och Strandgatan som i öst avgränsas i korsningen Drottninggatan och i väst korsningen 

till Prinsgatan. Jag har valt att kalla hela planområdet för kvarteret Snäckebacken och syftar då i 

huvudsak till den yta där ny bebyggelse lokaliseras. 

 

 
 

Planområdets avgränsning är markerad med skrafferad yta. I grova drag kan man säga att fokus i mitt planförslag ligger 
på kvarteret Snäckebacken med delar av Blasius köningsgatan, Esplanaden, Söderbro och Strandgatan. 

Ronneby torg 

Grönområde, 

Snäckebacken 

Snäckebacks- 

skolan 
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Sammanfattning  
Ronneby har idag ett litet centrum, knappt nio kvarter koncentrerade till gatorna i anslutning till torget, 

med ett varierat utbud av service och handel. Torget är idag en attraktiv mötesplats och är utformat 

och möblerat till att vara en plats att stanna och uppehålla sig vid.  

En av Ronnebys största tillgångar och som en gång varit en förutsättning för stadens grundande är 

Ronnebyån. Ån är idag nästan helt outnyttjad som skönhetsupplevelse i den centrala delen av staden. 

Istället utgör den en barriäreffekt och tillsammans Blekinge Kustbana delar den staden i två.  

Centrumhandeln ligger idag i stort sett uteslutande norr om järnvägen och ån och sträcker sig i öst- 

västlig riktning inom kvarteren som utgörs av den gamla rutnätsstaden. Framför allt handeln är hårt 

utsatt för konkurrens från såväl Karlskrona som Karlshamn och Växjö. Samtidigt kan denna närhet 

till närliggande stadskärnor ses som en tillgång ur ett regionalt perspektiv då goda kommunikationer 

mellan städerna finns. Det är korta resor mellan dessa närliggande orter för dagligpendling, såväl för 

resor med bil som med tåg eller buss.  

Dessa faktorer - närheten till god kommunikation, centrumhandel samt en outnyttjad 

skönhetsupplevelse - är det som präglar arbetet och som i slutändan vägt tyngst vid utformandet av 

planförslaget.  

Detta examensarbete resulterar i ett planförslag för hur delar av centrala Ronneby kan utvecklas för att 

vara en attraktiv mötesplats för såväl redan inbitna Ronnebybor som för tillfälliga besökare och 

turister i staden.  Målet med planförslaget är att det ska vara en möjlig och realistisk lösning för såväl 

ny handelsetablering som en god plats för vistelse i staden. Hänsyn har bland annat tagits till befintliga 

förutsättningar såsom järnvägen, markförhållanden med rekreationsområde samt Ronnebyåns 

sträckning genom staden.   
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Bakgrund  
 

 
Bandstad Blekinge (Ronneby kommuns översiktsplan sid. 172). 

Ronnebys geografiska läge i Blekinge är en stor tillgång sett med hänsyn till 

kommunikationsmöjligheter. Såväl E22:an som Blekinge Kustbana med tågtrafik mellan Karlskrona 

och Köpenhamn passerar staden. I nordväst går riksväg 27 till Växjö och det är knappt 10 mil mellan 

Ronneby och Växjö. Blekinges enda flygplats ligger bara några kilometer norr om centrala Ronneby. 

Från grannstäderna Karlshamn och Karlskrona går färjetrafik till Lettland och Litauen respektive 

Polen.  

Begreppet Bandstad Blekinge nämns i kommunens översiktsplan och pekar på de fördelar som en 

bandstruktur av städer har. Man menar att denna flerkärniga struktur tillsammans kan utvecklas 

utöver vad varje enskild kommun kan (ÖP sid. 172). Människors rörlighet i personkilometer har ökat 

i och med att bilens roll i vardagen har ökat. Dagligen pendlar ca 500 kvinnor ut från Ronneby 

medan antalet män som pendlar ut är lägre, 65 (Kommunfakta 2008). Huruvida resorna sker med bil 

eller tåg framgår inte.  

Samtidigt utgör närheten till de större städerna i regionen, som Kalmar, Växjö, Karlskrona och 

Kristianstad, en hård konkurrens. För handeln i centrum utgör också de externa köpcentren i 

regionen ytterligare en konkurrens (WSP 2007, Utveckling av Ronneby Centrum). Sedan år 2007 

finns en arbetsgrupp som har som uppdrag att jobba med centrumutveckling, fokus ligger i huvudsak 

på utveckling av handel i centrum (ÖP Sid. 46).  
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Ronneby som centralort är enligt kommunens översiktsplan ett viktigt utvecklingsområde. Man 

menar att en väl fungerande kommunal verksamhet i form av förskolor, skolor, kultur- och 

fritidsutbud, omsorgsverksamhet m.m. krävs för att Ronneby kommun ska kunna attrahera fler att 

bosätta sig i kommunen, och därmed öka eller bibehålla resurser till den kommunala verksamheten. 

En förutsättning för att få fler att bosätta sig i kommunen är att det finns ett utbud av bostäder. 

Översiktsplanen visar på möjligheter till nytt bostadsbyggande i flera delar av kommunen. Särskilt 

gäller det att finna en väg att skapa goda förutsättningar för alla invånare i kommunen när det gäller 

arbetsmarknaden. Kommunen ska genom dess näringslivskontor och näringslivsbolag (ABRI) 

fokusera sina ansträngningar på att stimulera till att diversifiera arbetsmarknaden. Enligt prognosen 

räcker det inte att enbart födelsetalen ökar. Man menar att man aktivt måste ”konkurrera” om 

invånarna i landet och de människor som kommer hit från andra läder. (Ronneby Översiktsplan, s. 

14). 

 

 

Ronneby är den största tätorten i kommunen, Här bor omkring 12 000 av kommunens 28 350  
invånare. Orangemarkerade områden visar var planering för ny bebyggelse pågår eller kommer planeras i framtiden. 
(Ronneby kommuns Översiktsplan, s 45)  

Många områden i och kring Ronnebys stadskärna är möjliga för framtida bebyggelse och 

stadsutveckling. Några enstaka helt nya exploateringsområden och stadsdelar planeras för framtiden 

liksom kompletteringar i befintliga bostadsområden. Även vissa områden med förändrad användning 

från verksamheter till bostäder finns, liksom nya områden för verksamhet. Men i stadens centralare 

delar är det oftast en fråga om förtätning i befintliga områden.   
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Kommunens mål med framtida bebyggelse är:  

”Generellt mål för bebyggelse i Ronneby kommun är att kunna erbjuda  

attraktiva boendemiljöer för alla. Hela kommunen utvecklas och servicen är  

god i våra olika kommundelar och välutvecklade kommunikationer ger  

bland annat goda pendlingsmöjligheter.” 

(Ur Ronneby kommuns Översiktsplan s. 26.)  

 

 

Centrumutveckling och Snäckebacken 

Under år 2007 tillsattes i kommunen en arbetsgrupp för centrumutvecklingen i Ronneby. 

Arbetsgruppen fokuserar i första hand på utvecklingen av handeln i centrum. Bland annat har man 

arbetat med inventering av butikslokaler och statistik från centrumhandel samt tittat på andra städer 

och deras arbete. I början av 2007 fanns det få lediga lokaler i centrum och handelstillväxten var 

relativt god. En viss omflyttning av butiker skedde i samband med att den nya gallerian vid torget 

öppnades, vilket frigjort andra lokaler och möjliggjort för ytterligare handelsetableringar. 

Samhällsbyggnadsenheten har utfört en centrumanalys som bland annat redogör för 

utvecklingsmöjligheter. (Översiktsplanen s. 46). 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartan visar den geografiskt nära kopplingen mellan Ronneby torg och kvarteret Snäckebacken. 

 

Snäckebacken och torget är centralt belägna områden i Ronnebys stadskärna, dock upplevs 

kopplingen mellan dem som väldigt svagt, ett intryck som förstärks av Ronnebyån och järnvägen. 

Den del av kvarteret Snäckebacken som utgör kullen med park och rekreationsområde är uppskattat 

av Ronnebyborna. I området söder om ån, liksom i hela Ronneby stadskärna, har flera mer eller 

mindre radikala förändringar skett under åren. Exempel på detta är rivningar av gamla hus och 

uppförande av nya byggnader, nytt broläge och nya ytmaterial som ersatt den gamla kullerstenen.  
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Övergripande planeringsförutsättningar  

 

Befolkningsprognos om inga satsningar på att öka befolkningsmängden görs. Pilen pekar på en ökning av 

befolkningsmängden till 30 000 år 2020 enlig kommunens vision. (Översiktsplan s. 24)  

För Ronneby Kommun är prognosen för invånarantalet svagt positiv. Prognosen menar att 

kommunen kommer öka i invånarantal med 500 personer till år 2020 vilket är en återhämtning 

ungefär till invånarantalet under 1998-1999. (Ronneby kommuns översiktsplan s. 24).  

 

Frågor om hur kommunen vill utvecklas och växa i framtiden framgår av kommunstyrelsens 

VISION 2020 och ska vara ett genomgående tema att kontinuerligt arbeta med i den kommunala 

verksamheten.   

Befolkningen i Blekinge län har ökat de senaste åren. I ett längre perspektiv - sedan 1980 - har länet 

dock minskat med cirka 1,8 % medan riket som helhet har ökat med 8,7 %. Den underliggande 

orsaken till att Blekinge har haft en negativ befolkningsutveckling de senaste 25 åren är ett stort 

födelseunderskott. Den kraftiga utflyttningen av unga människor under 70-talen har påverkat 

födelsetalen negativt liksom det faktum att antalet födda barn per kvinna har minskat. 

(Blekingestrategin, 2006).  
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Vision 2020  

 Ronneby är en attraktiv kommun, speciellt för barnfamiljer. Barn och ungdomars behov av en 

trygg uppväxtmiljö och utvecklingsmöjligheter är väl tillgodosedda.  

 Ronneby kommun erbjuder attraktiva boendemiljöer för alla. Välutvecklade  
kommunikationer ger bland annat goda pendlingsmöjligheter.  

 Ronneby kommun präglas av social och etnisk integration samt demokrati, jämlikhet och 

jämställdhet.  

 Ronneby kommun har en välutvecklad och ändamålsenlig infrastruktur. Den har en tydlig 

miljöprofilering och ingår också i en större regional helhet.  

 Ronneby kommun är ett kunskapssamhälle. Näringslivet, inklusive turism, är fortsatt 

framgångsrikt och kännetecknas av mångfald, kvalitet och spetskompetens. Den goda 

ekonomiska utvecklingen präglas också av begreppet ekologisk hållbarhet.  

 Hela kommunen utvecklas och servicen är god i våra olika kommundelar.  

 Vi är ca 30 000 invånare i kommunen.  

 

 

 

Lokala miljömål  

Den 13 december 2007 antog Ronnebykommuns kommunfullmäktige nya lokala miljömål. Ronneby 

kommun har genom nämnder och bolag ett stort ansvar för att uppnå en hållbar utveckling där vi 

även tar ansvar för kommande generationers hälsa och miljö. Grundförutsättningarna finns i 

miljölagstiftningen och i de regionala miljömålen, men för att kunna visa på resultat måste mer 

kraftfulla åtgärder vidtas och ambitionsnivån höjas. De lokala miljömålen ska beaktas vid alla beslut 

och handlingar, vilket gäller såväl tjänstemän som förtroendevalda. De ger också kommunen en 

möjlighet att ta sitt ansvar för att påverka, inspirera och vägleda Ronnebys näringsliv mot en hållbar 

utveckling och Ronnebys invånare till en förändrad och mer hållbar livsstil. Ambitionen är också att 

den ska inspirera och stödja allmänheten till att i sitt privata liv genomföra förändringar för en bättre 

miljö. (Lokala miljömål. 2007)  

För den fysiska planeringen innebär Ronnebys lokala miljömål att Byggnadsnämnden ansvarar för 

ett antal åtgärder ska genomföras för att på så vis uppnå uppställda mål. Det är följande åtgärder:  

 Åtgärd 1.1 d. Riktad information till fastighetsägare vars basuppvärmning sker med fossila 

bränslen.  

 Åtgärd 1.4 a Informationssatsning för att fasa ut användningen av direktverkande el för 

basuppvärmning i enbostadshus.  

 Åtgärd 1.5 a. Utbyggnadsområde för energisnålt boende, för t. ex. Påtorp / Fornanäs.  

 Åtgärd 1.5 b. Aktivt tillhandahålla information om energisnåla hus till nybyggare.  

 Åtgärd 1.5 g. Vid om- och nybyggnation av flerbostadshus ska separat mätning av el, 

varmvatten och uppvärmning finnas i alla lägenheter. Information om detsamma till privata 

fastighetsägare ska ingå i byggsamrådet.  

 Åtgärd 1.5 h. Informationsinsats till hushållen om vad man kan göra för att minska sin 

energianvändning.  

 Åtgärd 1.6 c. Inventera områden som är lämpliga för vindbruk, för att kunna initiera  

en utbyggnad.  

 Åtgärd 1.6 f. Riktad information om solenergi till fastighetsägare.  
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 Åtgärd 2.1 d. Tillkommande utbyggnadsområde ska ha kretsloppsanpassade avloppssystem 

som ingår i insamlingssystemet för separerade avloppsfraktioner, om möjligt.  

 Åtgärd 2.3 a. Underlag ska tas fram så att synnerlig hänsyn kan tas till grunda skyddsvärda 

vikar (0-2 meter djupa) så att en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden i Östersjön kan bevaras.  

 Åtgärd 2.3 b. Inga kemiska bekämpningsmedel används på kommunägd offentlig mark, 

produktionsskogen undantagen. Vid förhandling om utarrenderad mark ska frågan om 

ekologiska produktionsformer behandlas och i avtalet ska resultatet framgå.  

 Åtgärd 2.3 d. Lokalt omhändertagande av dagvatten skall prövas och om möjligt vara ett krav 

vid försäljning och exploatering av nya områden.  

 Åtgärd 2.4 a. Om det inte är möjligt att helt avstå från exploatering inom strandskyddat 

område bör kommunen vara mycket restriktiv.  

 Åtgärd 2.5 c. Bräkneåns dalgång (definerat som området för riksintresse för naturvård) och 

Göholm undantas all exploatering som inte tydligt verkar för hållbar utveckling.  

 Åtgärd 2.5 f. Tätortsnära små grönområden i övriga tätorter, som är betydelsefulla för 

rekreation, friluftsliv och/eller den biologiska mångfalden, utvecklas och skyddas för att 

bland annat fungera som spridningskorridorer för växter och djur.  

 Åtgärd 2.5 g. Områden utpekade i Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering exploateras inte, 

på kommunägd mark.  

 Åtgärd 3.3 c. Selektiv rivning skall vara ett krav.  

 Åtgärd 3.4 a. Vid all ny bebyggelse, såväl bostäder som verksamheter, skall höga krav ställas 

på byggnaders anpassning till befintliga markförhållanden. Arkitektoniska värden beträffande 

färg, form och proportion samt anpassning till befintlig bebyggelse ska beaktas.  

 Åtgärd 3.4 b. Planer för bostäder bör ta hänsyn till möjligheter för hållbara transporter.  

 Åtgärd 3.4 c. Förtätning och utnyttjande av befintliga bebyggelsemiljöer förordas framför 

ianspråktagande av orörda områden, särskilt kustnära.  

 Åtgärd 3.4 d. Renovering bör övervägas före rivning.  

 Åtgärd 3.4 e. Stor försiktighet iakttas vid nybyggnation i anslutning till miljöstörande 

verksamheter t ex lantbruk och industrier, så att ett tillräckligt skyddsavstånd uppnås. Likaså 

skall hänsyn till omkringliggande bostäder tas vid utökning av miljöstörande verksamheter.  

 Åtgärd 3.4 f. Vid exploatering och planläggning ska hänsyn tas till möjligheterna att 

bibehålla öppna ängs- och hagmarker samt produktiv åkermark, så att det särpräglade 

odlingslandskapet bevaras och förstärks.  

 Åtgärd 3.4 h. Inga nya skolor eller förskolor skall ha en ljudnivå inomhus som överstiger 30 

dB(A) ekvivalentnivå. Ljudnivån inomhus i befintliga skolor och förskolor skall kartläggas 

senast år 2010.  

 Åtgärd 3.4 k. Tysta områden, såväl tätortsnära som på landsbygden, identifieras.  

 

 
Miljömålen är vägledande för mitt planförslag och förhoppningen är att det kan uppfylla några av 

kommunens uppsatta miljömål. 
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