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 Planområdet (gulmarkerat) 

BAKGRUND 
I sin översiktsplan (Ronneby kommun, 

2007) anger kommunen Kilen som ett 

förändringsområde. Området 

avgränsas av resecentrum i öst och av 

Ronnebyån i väst. Genom en 

nyexploatering vill man ändra 

användningsområdet från industri-

verksamhet till bostäder och bygga 

cirka 120 lägenheter.  

 

Det centrala läget gör att affärer, 

skola, dagis och annan service finns 

inom bekvämt gångavstånd. Att bo 

precis intill resecentrum ger mycket goda pendlingsmöjligheter för de boende i 

området. Förhoppningen är att ny bostadsbebyggelse i Kilenområdet även ska bidra 

till att förstärka stråket mellan centrala Ronneby och Soft Centerområdet och 

Brunnsparken.  

 

 

  

MAGISTEREXAMENSARBETE 

INOM PROGRAMMET FÖR 

FYSISK PLANERING VÅREN 

2009 

LENA BRANDT GUSTAFSSON 

380 m 

160 m 

Stations- 

byggnaden 

Kilenområdet sett från Fredriksbergsbron. 
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Tillsammans med centralt belägna gamla hamnområden är före detta 

stationsområden och dess närområden populära platser att bebygga. Fördelarna 

med att bygga på ett redan exploaterat område är flera. Exempelvis kan det 

innebära att man istället kan spara ett centralt beläget grönområde i sökandet efter 

ny, central mark för bostadsbyggande.  

 

 

 

Enligt en genomförd enkätundersökning (Profileringsarbete, 2005) är de tre mest 

positiva sakerna med staden; Ronneby Brunn, Brunnsparken och att det är nära till 

allt. På minussidan anses Ronneby vara en lite tråkig stad med ett tunt utbud av 

nöjen och affärer. Dålig arbetsmarknad är ett annat argument som gör att staden 

har svårt att locka till sig nya kommuninvånare. 

Många av de tillfrågade tycker dock att Ronneby är en lugn och trygg småstad som 

kan erbjuda bra, billiga och variationsrika boendemiljöer. Närheten till hav och natur 

anses vara en av stadens absoluta styrkor.  

 

  

Boende i Ronneby har nära till hav och natur. 
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 Fast bilbro ute vid Ronneby hamn 

Strandgatan i centrala Ronneby med ån till 

höger i bild. En tvåfilig enkelriktad gata skiljer 

de gående från området närmast ån. 

 

 

 

Trävaruföretag verksamt i Kilenområdet. 

 

 

PROBLEM OCH MÖJLIGHETER 
Trots att Ronneby är en stad belägen nära 

havet, med Ronnebyån som en förbindelse-

länk mellan centrala Ronneby och havet, 

saknar staden den marina prägel som t.ex. 

grannstäderna Karlshamn och Karlskrona 

har. Förr i tiden kunde stora båtar köra i ån 

ända upp till torget. Detta gjorde att ån och 

närheten till havet då var ett mer påtagligt 

inslag i centrala Ronneby.  

Idag hindrar låga broar större båtar 

från att kunna komma in i ån. Den lägsta 

bron är den som finns i åns mynning ute i 

Ronnebys hamn. Den dåliga tillgäng-

ligheten för båttrafiken anges ofta som 

anledningen till varför ån utnyttjas dåligt i 

centrala Ronneby.  

 

Bortsett från den dåliga tillgängligheten 

för båtar kan man konstatera att åns 

potential ändå inte är utnyttjad. Med den 

dragningskraft som vatten har på 

människor brukar lägen invid vatten vara 

naturliga ställen för etablering av 

exempelvis restauranger /caféer. I Ronneby 

skulle man kunna göra mer än vad som har 

gjorts fram till idag.  

Kan man i samband med en 

nyexploatering av Kilenområdet bättre 

utnyttja åns närområde? 

 

När järnvägen etablerades fanns här verkstäder och annan verksamhet med 

anknytning till järnvägen, och med tiden har verksamheter av samma karaktär 

etablerats på samma plats. Idag finns här ett trävaruföretag och en lastbilscentral. 

En mer lämplig lokalisering för dessa båda verksamheter skulle vara utanför centrala 

Ronneby.  
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 Fredriksbergsbron sett från söder        Bomfällning i norra spetsen av Kilenområdet   

Vid planeringen av ett nytt bostadsområde i järnvägens närhet är det viktigt att man 

beaktar de olägenheter i form av buller och vibrationer som tågtrafiken kan ge 

upphov till. Tendenserna för att andelen godstransporter med tåg ökar är positivt 

för miljön och för samhället i stort. Men detta ställer även ökade krav vid 

planeringen av ett bostadsområde som Kilen för att kunna vidta de åtgärder som 

krävs i syfte att kunna erbjuda bostäder som är attraktiva och hälsosamma både 

idag och i framtiden. 

Vilken typ av bebyggelse lämplig i området för att kunna erbjuda en bullerfri 

boendemiljö både inomhus och utomhus? Vilka metoder finns för att reducera 

vibrationer från tågtrafiken? 

 

 

Genom Fredriksbergsbrons tillkomst har antalet järnvägsövergångar halverats för 

biltrafiken i centrala Ronneby. Men den av gång- och cykeltrafik livligt trafikerade 

övergång belägen i Kilenområdets norra spets utgör fortfarande en barriär i 

området. I samband med att man byggde Fredriksbergsbron fanns det även förslag 

på en gångtunnel vid denna övergång för att reducera järnvägens barriäreffekt. 

Eftersom det på grund av brist på utrymme inte var möjligt att bygga en rak tunnel 

så valde kommunen att inte bygga den planerade tunneln alls. En svängd tunnel 

skulle upplevas som en otrygg miljö. Barriäreffekten för gång- och cykeltrafikanter 

är därmed oförminskad.  

Finns det andra tänkbara lösningar på hur man kan minska järnvägens 

barriäreffekter i området? 
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Ronneby Brunnspark 

SYFTET 
Syftet med mitt examensarbete är att presentera 

ett förslag på hur ett centralt bostadsområde intill 

resecentrum lämpligen kan utformas med tanke på 

platsens omgivande faktorer och de fysiska 

förutsättningarna. Jag ska ge förslag till hur 

tågtrafikens barriäreffekter i området ska kunna 

minskas, samtidigt som området blir naturligt 

integrerat med den omgivande bebyggelsen.  

 

AVGRÄNSNING 
Mitt förslag bygger på en inventering av områdets förutsättningar. Inventeringen 

har genomförts genom flera besök i området, men även genom intervjuer och  

e-postkonversationer med sakkunniga under arbetets gång. Jag har identifierat de 

målpunkter som finns i eller utanför området och som utifrån det befintliga 

vägnätet ger upphov till ett visst rörelsemönster.  

Litteraturstudierna har genomförts i syfte att få fördjupad kunskap om de 

olägenheter av miljö- och hälsokaraktär som finns i området, samt hur de kan 

reduceras.  

 

LÄSANVISNING 
Miljö- och hälsofaktorer nämns kortfattat i inventeringsavsnittet. En mer utförlig 

text innehållande miljö, hälsa och riksintressen finns som en bilaga i slutet av 

uppsatsen.  
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INVENTERING 
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FAKTA OM RONNEBY 
 

Folkmängd: 28 491 personer (2007-12-31) ca 11 000 personer  
bor i Ronneby tätort (SCB, 2008) 
Landareal: 830 kvkm  
Invånare per kvkm: 34 (Riket 21,9) 
Län: Blekinge 
 

Arbetstillfällen: De två största näringsgrenarna i kommunen är                                                    

tillverkning och utvinning 25% (riket 17%) och      

Offentlig förvaltning 15% (riket 6%)  

 

De tre största arbetsgivarna är: Ronneby Kommun 28%*,  

Försvarsmakten 8%*, Tarkett 5,6%* 

* = Procentuell andel av totalt antal anställda i kommunen. 

 (Svenskt Näringsliv, 2008) 

 

Inpendling antal: Män 1 934 Kvinnor 973 = 2907 

Utpendling antal: Män 1 999 Kvinnor 1 469 = 3468 

Totalt =6375 

Den mesta pendlingen sker till och från övriga kommuner i länet. 

 

Hållplatsstatistik för Ronneby, på – och avstigande passagerare 20071:  

Mån-Tors/ snitt per dag Fredag     Lördag Söndag Summa 

1043 1307 482 433 3265 

 

 

 

                                                        

1 E-post Per Lindblad, Blekingetrafiken 2008-11-03 
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KARTA RONNEBY CENTRALORT 

                                          © Lantmäteriverket Gävle 2008. Medgivande I 2008/1766. 

Planområdet är markerat med svart prickad linje i norra spetsen av den gråmarkerade ytan som kilar 

sig in i de centrala delarna av stadens centrum.  
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BOSTADSBESTÅNDET I CENTRALA RONNEBY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flerbostadshus 

Villor, radhus 

Blandad bebyggelse 
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 Vy över Ronnebyån Fridhems gård 

Stationsgatan 

RONNEBYS HISTORIA 
Ronneby är en stad med gamla anor och en dramatisk historia. Staden fick 

stadsprivilegier första gången på 1200 – talet. På denna tid var Blekinge danskt. År 

1564 intog Erik den XIV och svenskarna Ronneby. Stadens brändes ner och många 

invånare fick sätta livet till. Denna händelse har blivit känd som Ronneby blodbad. 

Först hundra år senare, år 1658, blev Ronneby svenskt. När grannstaden Karlskrona 

anlades år 1680 flyttades Ronnebys stadsprivilegier dit istället och man tvingade 

även stadens invånare att flytta till Karlskrona. Men Ronneby återhämtade sig även 

från denna motgång. På 1800-talet var de två dominerande verksamheterna 

Kockums och Ronneby hälsobrunn, och år 1882 blev Ronneby utnämnd till stad 

igen. 

 

Den 7 april 1864 brann hela centrala Ronneby, undantaget Bergslagen, ned till 

grunden. Inför arbetet med återuppbyggnaden av staden tittade man på alternativa 

lokaliseringar av stadens centrum (Björkquist, 1987 s.120). Man sneglade lite på 

grannstäderna Karlskrona och 

Karlshamn och funderade på om man 

skulle bygga upp stadens centrum ute 

vid kusten istället. Efter att ha 

undersökt marken ute vid Ronnebys 

hamn övergav man tanken på ett 

kustnära stadscentrum. Marken ansågs 

för sumpig och heller inte tillräckligt 

rymlig för att kunna rymma hela 

stadens centrum.  
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Man undersökte även den åkermark som idag bland annat rymmer 

järnvägsstationen och Kilenområdet, området mellan Nygatan och Metallgatan, 

som ett alternativ. Marken bedömdes lämplig, men till slut bestämde man att den 

bästa lokaliseringen av stadens centrum var på samma plats som den låg före 

branden.  

 

När järnvägen kommer till staden byggs 

istället järnvägsstationen på en del av 

denna åkermark tillhörande Fridhems 

gård. Denna placering innebar att 

stationen hamnade utanför stadsgränsen 

då en lokalisering inom stadens gränser 

ansågs omöjlig att åstadkomma på grund 

av utrymmesskäl. Vid denna tid slutade 

Ronneby stads gränser vid Rådhus-

parken, men förhoppningen var att 

staden skulle komma att växa på ett sätt 

som innebar att stationen snart 

införlivades med staden. Området intill 

bangården har sedan järnvägsstationens 

tillkomst sett ut i stort sett på samma 

sätt som det ser ut idag med 

industriverksamheter och 

trävaruhandel. Lastningsplatsen som 

tillhörde Blekinge Lantmäns lager med travers utgör fortfarande ett landmärke 

utmed ån. 

 

 

 

  

 Blekinge lantmäns lastningsplats 
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BILDER ÖVER OMRÅDET IDAG 
  

 

 

 

 

 

 Kilenområdet sett från Fredriksbergsbron 

  Kilen sett från resecentrum. 

 Lager för trävaruföretag.                 Parkering för tågresenärer. 
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      GC- bro norr om Kilen                   Järnvägsövergång i anslutning till GC-bron 

 Bebyggelse i Blekanområdet på andra sidan ån. 

 Kilenområdet sett från ån. 
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MÅLPUNKTER SAMT BIL- OCH GC-VÄGAR 
 

  

 

  

 

 

 

  

 

 Matargator för biltrafiken 

 GC-bana 

 Målpunkter  

 Planområdet 
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GÄLLANDE DETALJPLANER  

 Detaljplan över resecentrum fastställd 1993.12.21. Detaljplanen innehåller 

förslag på en gångtunnel mellan Kilenområdet och resecentrum. 

 Detaljplan över norra delen av Kilenområdet fastställd 1966.07.26. Områdets 

användning är industriverksamhet av sådan beskaffenhet att omgivningen ej vållas 

av olägenheter. 

 Detaljplan över södra delen av Kilenområdet fastställd 1963.10.25 

Industriverksamhet enligt ovan. 

 Områdesbestämmelser för Brunnsblekan fastställd 1998.07.13. Bestämmelserna 

syftar till att bevara områdets karaktär. Området är av riksintresse för kulturmiljön. 

  

 

 

 

 

© Lantmäteriet Gävle 2009. Medgivande I 2009/1932 
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TIDIGARE PLANFÖRSLAG FÖR OMRÅDET 

 

Axionometri tillhörande detaljplan 105. Planen vann laga kraft 1993-12-21. Den 

gångtunnel (se markering) till stationsområdet som finns med i planförslaget har 

inte realiserats.
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RONNEBYS ÖVERSIKTSPLAN 

Utdrag ur Ronnebys översiktsplan (2007) 
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BERÖRDA VERKSAMHETER  
Idag finns det en parkeringsplats 

(1) och Woody trävaruhandel (2) i 

planområdets norra del. Söderut 

ligger ett åkeriföretag (3). 

Närmaste granne med 

planområdet är den av ABRI ägda 

företagsbyn Telefonen. ABRI står 

för AB Ronneby Industri-

fastigheter och det är ett 

kommunalt ägt bolag.  

Telefonen har en totalyta på  

32 000 kvm. Bland hyresgästerna 

finns flera industriföretag som 

exempelvis Alfa Laval (4)och Fuel 

Tech (5). Bland de övriga hyres-

gästerna i företagsbyn finns 

företag som Call4you (6), Capio 

Citykliniken och Previa (7) samt 

Ronnebys största gym-anläggning 

RON Sports club (8).  

Det förekommer en del lastning 

och lossning av gods i kvarterets 

nordöstra del i riktning mot 

planområdet. (se röd pil) 

 

 

 
  

2 

3 

 

1 

     Flygbild över kvarteret Telefonen                   Foto: Bergslagsbild 

7 

8 

4 

 

5 

 

6 
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   Marknivån i förhållande till havets nivå 

STRANDSKYDD 
Området berörs inte av något strandskydd. 

MARKENS NIVÅ 
Landområdet närmast ån befinner sig på en 

nivå som understiger tre meter i förhållande till 

medelvattennivån. 

Övriga delar av området ligger strax över 

tremetersnivån.  

GEOTEKNIK 
Enligt ett tekniskt PM – Geoteknik (J&W 

samhällsb., 2001) som upprättades i kvarteret 

Telefonen 3 inför en utbyggnad av de befintliga 

lokalerna är markens sammansättning följande: 

Jordmassan består av 8-16 meter lera som vilar 

på morän eller berg. Över leran ligger ett 1- 3 

meter tjockt lager med fyllningsmassor, vilka 

kan vara av lite blandad sammansättning t.ex. sand, lera dy och byggnadsavfall. I 

områdets västra delar finns det ett lager av organisk jord mellan fyllningsmassorna 

och leran på cirka 1,5 meter. Den organiska massan utgörs av dy och dytorv. På 

grund av dels den relativt låga nivån, samt markens sammansättning är det 

olämpligt att bebygga marken närmare ån än till den gräns där Fridhemsvägens 

dragning går idag. Att bygga närmare ån än så skulle kunna innebära en potentiell 

rasrisk. Det är heller inte lämpligt att fylla upp området närmast ån då även detta 

skulle innebära en risk för ras. Den nya bebyggelsen bör 

inte förses med källare för exempelvis garage, då detta 

utrymme skulle hamna under havsnivån.2 

Lerjord rör sig i sidled vid belastning. Detta kan leda till 

skador både ovan och under mark. Sättningsskador och 

brott på ledningar är några exempel på vad som kan bli 

följden om grundläggning och pålning av byggnaderna 

inte gjorts med hänsyn till rådande omständigheter.  

                                                        

2  Telefonsamtal med Göran Sätterström handläggare på WSP Sverige AB 2008-10-22 
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RADON 
Kilen ligger inom ett område med förhöjda radonvärden. Vid byggnation måste 

bestämmelser i planen säkra att radonsäkert byggande tillämpas. Enligt Boverkets 

rekommendationer får det uppmätta värdet i nybyggda bostäder inte överstiga ett 

årsmedelvärde på 200 Bq/m3.  

FÖRORENINGAR I MARKEN 
Marken i området är förorenad och måste saneras innan en nyexploatering kan äga 

rum. Mer om detta finns att läsa i bilagan i slutet av rapporten. 
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TRAFIKMÄNGD PÅ OMGIVANDE GATOR 
 

Resultat av trafikmätningar gjorda under år 2008: 

 ÅDT = 8600 fordon/dygn  Dh = 965 fordon/timme 

 ÅDT = 5400 fordon/dygn Dh = 700 fordon/timme 

                   Vägen trafikeras endast av de som bor i området 

      Grind som förhindrar genomfart för bilar. 
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PARKERINGMÖJLIGHETER VID RESECENTRUM  
Idag finns det tre stycken 

parkeringsplatser i anslutning 

till resecentrum. Dessa används 

av pendlare men även av t.ex. 

boende och besökare till 

närliggande bostäder. I dags-

läget är trycket störst på 

parkeringsplatserna öster om 

spårområdet.  

 

 

 

 

  

 Parkeringsplatser intill resecentrum. 
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ANALYS 
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VIBRATIONER FRÅN TÅGTRAFIKEN 
Tunga, enhetslastade godståg ger upphov till störst vibrationsstörningar. Persontåg 

är betydligt lättare och ger inte lika ofta upphov till vibrationsstörningar till den 

omgivande bebyggelsen. Lösa lerjordar är den typ av jord som lättast fortplantar 

vibrationer. Banverket rekommenderar ett säkerhetsavstånd på 300 meter mellan 

spår och bebyggelse för att för att de boende inte ska drabbas av 

vibrationsstörningar. När det gäller nyexploatering i ett stadscentrum är det inte 

realistiskt med ett säkerhetsavstånd av denna storlek. Då måste man istället vidta 

andra åtgärder för att minimera tågtrafikens påverkan på den intilliggande 

bebyggelsen. 

Exempel på åtgärder är: 

 Ändra tågens vikt och hastighet. Generellt 

innebär ökade hastigheter en ökning av 

vibrationerna, men även inbromsningar och 

accelerationer kan påverka vibrationernas 

störning på den omgivande bebyggelsen.  

 

 

 Åtgärda vid källan med hjälp av förstärkningar i 

järnvägsbanken, packa bankmaterialet och/eller 

installera under-sleeper- pads.  

 

 

 

 Åtgärda mellan källan och byggnaderna t.ex. 

genom att öka avståndet, installera styva eller 

flexibla skärmar i marken mellan spår och 

byggnader. 

 

 

 

 Åtgärda i byggnaden med pålning vid 

grundläggningen samt genom förstyvning av 

byggnadselement, installation av dämp-

anordningar och/eller isoleringselement. 
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Fotgängare och cyklister väntar på att 

tåget ska passera. 

JÄRNVÄGEN SOM EN BARRIÄR I OMRÅDET 
Järnvägskorsningen belägen direkt norr om 

planområdet har stängts av för biltrafik. 

Korsningen är utrustad med bommar och 

används flitigt av fotgängare och cyklister. En 

planskild korsning i form av en gångtunnel fanns 

med i planeringen då korsningen stängdes för 

biltrafik, men den förverkligades aldrig. 

Anledningen till detta var att en gångtunnel på 

den aktuella platsen inte var möjlig att bygga på 

ett sådant sätt att kravet på fri sikt genom hela 

tunneln kunde tillgodoses.3 Av utrymmesskäl 

skulle tunneln behöva göra en tvär sväng för att kunna komma upp på rätt plats på 

andra sidan järnvägsspåret. Man befarade att tunneln skulle upplevas som en 

otrygg plats att passera, speciellt kvällstid.  

 

Jag har tittat på några alternativa lösningar till övergångar som ska kunna användas 

både av tågresenärer och av övriga som vill komma från ena sidan järnvägsspåren 

till den andra sidan.  

 

Alternativ stationsbyggnaden: 

En övergång på denna plats kan ske 

antingen som en tunnel under spåret eller 

som en bro över spåret. En öppen tunnel 

känns otrygg speciellt kvällstid. Dess 

uppgång skulle även ta en del av den yta 

som omger stationsbyggnaden i anspråk. 

Ett alternativ är att man kommer in i 

tunneln via en hiss inuti en av 

byggnaderna samt att man kommer upp 

via en hiss inne i stationsbyggnaden. 

Denna passage är endast öppen när 

stationen är öppen. En glasbro skulle fungera på ett liknande sätt fast uppåt istället. 

Rent estetiskt tycker jag att en tunnel att föredra.  

                                                        

3 Intervju med David Gillanders, stadsarkitekt i Ronneby kommun. 
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För- och nackdelar med detta alternativ: 

 Om du ska med tåget behöver du inte förflytta dig så långt för att komma 

från ena sidan till den andra. 
 Om du inte ska med tåget utan bara vill komma till andra sidan är det inte ett 

bra alternativ att behöva gå in i en byggnad för att därefter ta hissen eller 

trappan, speciellt inte om du färdas med cykel. 

 Begränsat med utrymme för parkeringsplatser i anslutning till övergången. 

 

 

Alternativ Fredriksbergsbron: 

Genom att ansluta med en hiss /trappa till 

en befintlig bro upplevs det visuella 

ingreppet mindre i den befintliga miljön. 

Förslagsvis kompletteras detta med en GC-

väg från bron ner i Kilenområdet. 

 

För- och nackdelar med detta alternativ: 

 Utrymme finns för att skapa goda parkeringsmöjligheter i anslutning till 

hissen. Pendlare som snabbt vill parkera behöver inte köra så långt in i 

området för att hitta en parkering. 

 Hiss/trappa/GC-väg ansluter till en befintlig infrastrukturanläggning. Bra även 

för gång- och cykeltrafikanter som bara vill komma från den ena sidan till den 

andra. Det nya bostadsområdet blir naturligt integrerat med omgivande 

bebyggelse. 

 Nackdelen är att sträckan kan upplevas som lång och omständig för den som 

ska resa med tåget. För att komma till resecentrum måste man åka hiss, 

förflytta sig på bron, åka hiss igen för att sedan gå till perrongen alternativt 

stationsbyggnaden. 

 

Slutsats: Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Jag tilltalas 

mest av alternativ Fredriksbergsbron därför att här finns bäst förutsättningar 

för parkeringsmöjligheter i nära anslutning till övergången. På så sätt 

förskonar man boende i Kilenområdet från den trafik som tågresenärerna 

ger upphov till. 
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 Hjorthöjdens lägenhetsområde                                           Volontärbackens lägenhetsområde  

Karaktäristiskt för Hus i park 

 Öppna stadsrum. 

 Fristående byggnader i form av punkthus 

eller lamellhus i en parkliknad miljö. 

 Husen är indragna från gatan och är 

placerade åtskilda.  

 Rummet mellan byggnaderna är offentligt. 

 Parkering sker i mindre enheter omgivna av 

planteringar i bostadens närhet. 

 

OLIKA TYPER AV BEBYGGELSESTRUKTURER 
Vid min analys av lämplig bebyggelsestruktur för området har jag valt att jämföra 

två varianter enligt de indelningar som behandlas i boken Bostadens omätbara 

värden (Forshed & Nylander, 2003). I den första gruppen återfinns varianter på den 

klassiska kvartersstaden som innefattar stenstaden, småstaden, trädgårdsstaden och 

villastaden. Den andra gruppen består av hus i park och hus i parkering som tillhör 

den moderna, funktionella stadens bebyggelsestruktur. 

Från den första gruppen har jag valt småstaden, därför att jag anser att denna 

variant är den som bäst kommer att klara kravet på en bullerskyddad utemiljö och 

som till sin skala stämmer bäst överrens med en stad av Ronnebys storlek. Ur den 

andra gruppen har jag valt hus i park.  

 

Exempel på bebyggelse enligt hus i park idealet i Ronneby 

 

  Hus i park 
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       Karaktäristiskt för Småstaden  

 Relativt slutna kvarter. 

 Måttlig skala med bebyggelse på 1-3 

våningar. 

 Hårdgjort gaturum där parkering sker 

på gator och torg och ibland på 

kvartersmark. 

 Husen möter gatan med en tydlig 

sockel. 

 

 

 

 

Exempel på bebyggelse enligt småstadens ideal i Ronneby 

  

   

Gammal bebyggelse längs Strandgatan                                       Kvarteret Frida Karlskronagatan, färdigställt 2006 

Småstaden 

    Småstaden 
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STRUKTURERNAS LÄMPLIGHET I OMRÅDET 

 

Bebyggelsestruktur enligt Hus i park i Kilenområdet: 

En långsträckt byggnadskropp placeras längsmed spårområdet för att dämpa buller 

från järnväg och vägtrafiken. Detta ger tyst och bra utomhusmiljö mot ån. Smala 

fristående byggnader parallellt placerade vinkelrätt mot den långa byggnaden ger 

bostäder med bra ljusinsläpp. Utsikten mot ån är god för merparten av bostäderna. 

 

Bebyggelsestruktur enligt Småstaden i Kilenområdet: 

Ronneby är en småstad och därmed känns småstadens bebyggelsestruktur naturlig 

för staden. De slutna kvarteren skapar en spänning mellan inne/ute & 

offentligt/privat. För att gårdarna ska bli så ljusa som möjligt bör bebyggelsen vara 

högst mot norr och öst. Med tanke på områdets omgivning är detta en lämplig 

struktur med den högre bebyggelsen mot spårområdet och lägre bebyggelse mot 

ån. Detta ger innergårdar med goda ljud- och ljusförhållanden. 

Slutsats: Båda bebyggelsestrukturerna skulle fungera bra i området. 
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PLATSENS OMGIVANDE FAKTORER  
1. Området väster om ån har ingen genomfartstrafik och är därmed befriat från 

trafikbuller. 

2. Buller från bil- och tågtrafik kommer öster ifrån. 

3. Man vet för närvarande inte med säkerhet hur människor påverkas av 

elektromagnetiska fält. Det går inte att hindra elektromagnetiska vågor genom t.ex. 

val av fasadmaterial eller dylikt. Jag har därför lagt in ett skyddsavstånd på 20 meter 

mellan byggnad och ledning enligt Banverkets rekommendationer. 

4. På grund av markens geotekniska egenskaper är det olämpligt att placera 

byggnader väster om Fridhemsvägen. Att placera byggnaderna närmare ån skulle 

innebära en risk för ras. 

5. Risk för besvärande insyn i bostäderna närmast Fredriksbergsbron. Även risk för 

höga bullernivåer som byggnadernas placering inte kan råda bot på med tanke på 

nivåskillnaderna. Tung trafik på bron kan ge ökade bullernivåer. 

6. Befintligt verksamhetsområde att förhålla sig till både när det gäller trafik till och 

från området, visuellt och även utifrån bullernivå. 

  

3. elektromagnetiska fält 

4. rasrisk  

1. tyst sida 

6. verksamhets- 

område 

2. buller från  

tåg- och 

fordonstrafik 

 

5. Insyn och 

buller 
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KVALITÉER OCH RIKTNINGAR I OMRÅDET 

 

  

 

 

 

 Planområdet består idag till största delen av storskaliga byggnader och 

hårdgjorda ytor utan några stora nivåskillnader.  

 

 Riktningarna i området är mest i nord-sydlig riktning. Områdets infart 

skapar en tvärgående riktning. Jag vill även förstärka den tvärgående 

riktningen i området i höjd med Föreningsgatan på Blekan. 

 

 Områdets styrka är kontakten med ån med dess lummiga, trädbevuxna 

stränder.  

 

 Den gamla lastbryggan på den östra stranden upplevs som ett tydligt 

landmärke värt att bevara.  
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PLANFÖRSLAG  
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PLANFÖRSLAGETS INNEHÅLL 
Förslaget består av fem kvartersgårdar med 130 bostäder fördelat på:  

20 radhus/parhus 

110 lägenheter (medelstorlek : 100 m²) 

265 parkeringsplatser (60 i parkeringshuset) 

Restaurangbyggnad på 130 m² 

Aktivitetspark 4400 m² 
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SITUATIONSPLAN 
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MOTIVERING TILL FÖRSLAGET 
 

Jag har valt att utveckla ett planförslag för området enligt småstadens ideal. Denna 

bebyggelsestruktur stämmer väl överrens med Ronneby och dess karaktär som 

helhet. Den mänskliga skalan och det faktum att man inte kan läsa av hela området 

på en gång gör att man lockas att gå in i området istället för att bara betrakta det på 

avstånd. Jag anser att möjligheterna till variation är större i detta förslag.  

De tydliga gränserna mellan offentligt, halvprivat och privat är en fördel och 

trygghet såväl för boende som för besökare i området. Undersökningar visar att 

detta är en av de viktigaste aspekterna för de boendes upplevda trivsel i ett 

bostadsområde.  

Tvärgatorna är medvetet brutna för att uppnå varierade utblickar längs gatan. Dels 

mellan det täta, med en byggnad i fonden, och det öppna med utblickar mot 

Ronnebyån, alternativt huvudgatan. En placering av huskroppar även utmed ån ger 

ökad rumslighet för gångstråket utmed ån och gör att gränsen mellan bebyggelsen 

och ån blir tydligare. För de som rör sig utmed ån kvällstid kan det ge en ökad 

trygghet när det finns bebyggelse med fönster som vetter mot ån.  

Jag har valt att ha en högre bebyggelse mot resecentrum och lägre mot ån. Den 

lägre bebyggelsen kan bestå av enstaka parhus, varvat med stadsradhus, medan 

den högre bebyggelsen består av lägenheter i varierande storlekar. Mot 

resecentrum är fasaderna av stadsmässig karaktär utan balkonger. I bottenplan kan 

med fördel verksamheter av liten skala etableras. Det kan röra sig om små 

tjänsteföretag, specialaffärer etc. Mot gårdarna är fasaderna öppnare med 

balkonger, uteplatser och, där det är lämpligt, takterrasser. Jag har valt att hålla 

huvudgatan mot resecentrum rak för att på så sätt spara markyta. Träd- och 

buskplanteringar mjukar upp intrycket. Bullerplanket mot spårområdet är klätt med 

murgröna eller någon annan vintergrön klätterväxt. 

På grund av markens geotekniska egenskaper och den rasrisk som finns vid åns 

strand har jag valt att, med ett undantag, inte placera några byggnader närmare 

vattnet än Fridhemsvägens nuvarande placering. Undantaget är den 

restaurangbyggnad i ett plan som jag har placerat ovanpå Lantmännens gamla 

lastningsplats. Söder om restaurangbyggnaden finns en terrass, vilket innebär att 

antalet platser är fördubblat sommartid. En lång båtbrygga underlättar för gäster 

som kommer vattenvägen till restaurangen.  
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Det finns goda möjligheter att utveckla 

det centrala läget och närheten till ån. 

T.ex. skulle man kunna hyra ut kanoter/ 

havskajaker i Kilenområdet. Detta skulle 

vara ett bra sätt för turister och 

Ronnebys invånare att från centrala 

Ronneby kunna ta sig ut till skärgården 

utan en massa förberedelser och egen 

utrustning. I restaurangen skulle det vara 

möjligt att köpa en komplett matkorg 

med allt som man behöver för en härlig 

dag i Ronnebys skärgård.  

 

I den delen som vetter mot kvarteret 

Telefonen och Fredriksbergsbron har jag valt att planera för en aktivitetspark .  

Detta ökar folklivet i området, och bidrar till att skapa något som inte bara kommer 

de boende till del.  

 

Om man väljer att bebygga även denna mark för att få en bättre ekonomi i området 

bör ca en tredjedel av marken utformas som en grön parkzon vilken ska tjäna som 

buffertzon mot Fredriksbergsbron, spårområdet och godsmottagningen i kvarteret 

Telefonen.
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SOLSTUDIE ÖVER OMRÅDET 

Solstudie över området kl. 16.30 i juni månad. Antalet våningar är högst mot 

spårområdet för att stegvis minska mot ån. Takterrasser med utsikt mot ån kan, där 

det är lämpligt, skapas på den lägre nivån.   
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GATUSEKTIONER 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gårdsgata med en total bredd på 9 meter 

Tvärgatorna är utformade som gårdsgator. Trafiken utgörs mest av de boende och 

måste underordna sig de gåendes villkor. Parkering får ske på markerade platser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudgata med en total bredd på 15 meter 

Fasaderna som kantar ena sidan av huvudgatan är av stadsmässig karaktär. 

Bebyggelsen utgörs av trevåningshus med vissa hörnhus i fyra våningar. Bilar 

parkeras vinkelrät mot gatan. Mellan gatan och spårområdet finns ett två meter 

högt plank bevuxet med klätterväxter. Under gatan kan vibrationsdämpande 

åtgärder anläggas. 

    15 

    9 
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 Biltrafik 

 Körbar yta  

GC-väg 

 

TRAFIKMÖNSTRET I OMRÅDET 
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 P-plats, parkeringshus, hiss och GC-väg 

 

PARKERING I OMRÅDET 
Eftersom det ur geoteknisk 

synpunkt inte är lämpligt att förse 

husen i området med källare är det 

därmed heller inte aktuellt att lösa 

parkeringsfrågan med garage i 

källarplan. Därför sker parkeringen i 

området i huvudsak på gatan. För 

att få en ökad flexibilitet i området 

har jag valt att inte bygga några 

garage. Risken när man bygger 

garage är att de som bor i området 

ändå väljer att parkera på gatan, 

därför att det går snabbare, och 

därmed upptar två platser med sin 

bil.  

 

Parkeringsplatserna längs 

bullerplanket och i den norra 

parkeringsplatsen är till för de 

boende och deras gäster. Den södra 

parkeringsplatsen är främst till för 

tågresenärer. Parkeringsplatserna 

på tvärgatorna är endast till för 

korttidsparkering. 

 

Ett helautomatiskt parkeringshus i 

fyra våningar byggs i södra delen av 

området nära bron och den hiss 

som ingår i mitt planförslag. Denna 

typ av parkeringshus tar bara 

hälften så mycket markyta i anspråk 

jämfört med ett traditionellt 

parkeringshus (Dahlquist, 2003). 

Parkeringshuset ska kunna 

användas både av de boende och av tågresenärer.  

Parkeringsplatser gulmarkerade 
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HISS OCH GC-VÄG OCH NY GC-BRO ÖVER ÅN 
Jag har föreslagit en likadan hiss som finns öster om spåret i mitt planområde. Den 

som ska åka med tåget kan parkera i nära anslutning till hissen antingen ute eller 

inne i parkeringshuset. 

För att skapa ett gång- och cykelstråk från Gamla Hulta via Kilenområdet och över 

till Blekan har jag planerat in en GC-väg från Fredriksbergsbron genom planområdet 

och över ån via en ny GC-bro, som landar i korsningen Föreningsgatan – Nedre 

Brunnsvägen. För att lutningen på GC-vägen inte ska bli för brant väljer jag att låta 

denna ansluta längre söderut på Fredriksbergsbron och inte i direkt anslutning till 

den nya hissen.  

 

NYTT STRÅK FÖR GC-TRAFIKANTER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt de trafikmönster jag har identifierat rör sig dagligen en ansenlig mängd GC-

trafikanter från den ena sidan ån/ järnvägen över till den andra sidan. Anledningen 

till detta är bland annat att flera stora bostadsområden är belägna i öster, medan 

Knut Hahnsskolan, som är den enda gymnasieskolan i centrala Ronneby, sporthallen 

och idrottsplatsen är belägna i väster. 

Den röda linjen visar 

dagens GC-stråk från 

Gamla Hulta och t.ex. 

Knut Hahnsskolan. 

Den blå linjen visar 

det nya stråket. 
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Fotomontage: Den övre bilden visar 

den nya hissen på Fredriksbergs-

bron till vänster i bild.  

 

Den nedre bilden visar nytillskottet 

sett från stationsbyggnaden till 

höger i bild . 

FÖRSLAG TILL NY GC-BRO ÖVER ÅN 

 

 

FÖRSLAG TILL NY HISS  
 

 

 

 

 

 
 

  

      Nuläge                                                   Fotomontage: Ny GC-bro över ån 
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Stapelbäddsparken                    Foto: Sven Persson/Swelo.se 

  

AKTIVITETSPARK 
I den södra delen av området 

föreslår jag en aktivitetspark 

bestående av bland annat en 

skateboardpark, där ungdomar 

kan träffas och åka skateboard. 

Närheten till tågstationen gör 

att det därmed är lätt även för 

ungdomar i våra grann-

kommuner att kunna använda 

anläggningen. 

Det finns flera goda exempel 

på anlagda skateboardparker både i Sverige och utomlands. Att det går att utforma 

dessa parker så att de blir till glädje såväl för utövaren som för betraktaren är 

exempelvis Stapelbäddsparken i Västra Hamnen, Malmö ett bevis på. Parken vann 

Region Skånes arkitekturpris år 2007 (Region Skåne, 2007). En del av området kan 

förslagsvis avgränsas till basketplan. Detta är en bra spontanaktivitet som är lätt att 

utöva även om man bara är några stycken.  

FRIDHEMSVÄGEN 

Nuläge Fridhemsvägen                                                          Förslag till trädplantering vid Fridhemsvägen 

Fridhemsvägen ger idag ett storskaligt intryck. Gångvägen är kantad med höga 

belysningsstolpar avsedd för biltrafik och inte gångtrafik. Jag föreslår att hela 

sträckan från gångbron i norr till bilbron i söder vid Soft Center förses med 

enhetliga belysningsstolpar av samma typ som finns på andra sidan ån. En trädallé 

planteras på hela sträckan från infarten till Kilenområdet fram till bilbron vid Soft 

Center. 
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KVARTERSGÅRDAR 
Alla kvartersgårdar är bilfria. 
Flerbostadshusen har 
genomgående entréer. Radhus 
och enbostadshus har även 
altandörr ut mot innergården. 
Tvärgatorna är planerade som 
gårdsgator med hela ytan i en 
nivå. Parkering sker på markerade 
platser. Mot spårområdet  
är fasaderna långsträckta och 
utan mellanrum.  
 

 

 

 

 

UTFORMNING AV STAKET /PLANK / SPALJÉ 
Genom att förse vissa öppningar mellan 
husen med avskärmningar i form av 
staket, glesa plank eller spaljéer skapas 
rumsligheter såväl inne på gården som 
utmed gatan. Avskärmningarna ska inte 
vara högre än att man kan se över dem, 
och de ska även vara försedda med portar 
eller öppningar. Stor omsorg ska läggas 
vid detaljerna i utformningen av dessa.  
Genom att förskjuta ett planks placering  
någon meter in mot gården i förhållande 
till den intilliggande byggnaden skapas en 
platsbildning i gaturummet där sittbänkar 
kan placeras för att inbjuda till en stunds 
vila. 
 

 

 

 

För att öka det gröna inslaget i trånga gaturum 
planteras klätterväxter invid spaljéer och glesa 
plank.  

    Kvartersgård med genomgående entréer 
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RESTAURANG OCH LEKPLATS 
Jag har placerat en byggnad som rymmer en restaurang ovanpå det  

stenfundament som tidigare var Lantmännens lastbrygga. Byggnaden  
är i ett plan med en stor uteservering i söder.  
Områdets lekplats har jag placerat snett mittemot för att den även ska kunna 

användas av restaurangens yngre gäster. En lång brygga ger gott om plats för de 

gäster som anländer till restaurangen via ån. Trappor ner till bryggan har placerats 

på tre ställen. Den södra trappan är extra bred för att kunna tjäna som sittplats.  

Torgbildningen framför restaurangen är stenbelagd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiration till restaurangen har jag 
hämtat från bl.a. Strömma Krog- & 

Kanalbar, Värmdö 
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ILLUSTRATIONER ÖVER PLANFÖRSLAGET 
 

    Restaurangen sett från Nedre Brunnsvägen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1

Restaurangen sett söderifrån 
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Tvärgata i området 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Platsbildning på en tvärgata 
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Huvudgatan med parkeringshus och hiss i fonden
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INTRESSEANALYS 
Det finns många intressenter som på ett mer eller mindre konkret sätt blir berörda 

när ett så centralt område nyexploateras. Dels är det de verksamma i området idag, 

boende i omgivningen, Ronnebys medborgare och till sist tågresenärer som vill 

parkera i området. 

Nuvarande verksamma i Kilenområdet 

Jag har i min rapport inte förhört mig om hur de nuvarande verksamheterna ställer 

sig till en nyexploatering av området, och vilka möjligheter och/eller svårigheter de 

upplever att en nylokalisering skulle innebära för dem. Enligt en artikel i en av 

lokaltidningarna (Sundén, 2008) pågår förhandlingar mellan kommunledningen och 

ägaren till bygghandelsföretaget. Enligt artikeln motsätter sig inte företaget en flytt 

men man har ännu inte lyckats enas om vad tomten är värd. Initialt skulle en flytt 

innebära merarbete för dem vilket kanske kan uppfattas som negativt. På lång sikt 

bedömer jag en nylokalisering för dem som gynnsam. Dels genom bättre 

expansionsmöjligheter och dels genom ökad tillgänglighet. En nylokalisering i 

anslutning till E22 skulle t.ex. innebära ett förbättrat skyltläge och smidigare 

transporter till och från området. 

En ny lokalisering av nuvarande verksamheter bör även innebära en viss minskning 

av tung trafik på Fredriksbergsbron, vilket är positivt både för boende i 

Kilenområdet, men även för boende på Gamla Hulta, längs Karlskronavägen, och 

boende på Blekanområdet.  

 

Boende på Blekan 

Boende längs Nedre Brunnsvägen har idag utsikt över stora asfalterade ytor och 

lastbryggor. Efter stängningsdags är det tyst och lugnt på andra sidan ån. Rent 

estetiskt kommer de att vinna på en nyexploatering av Kilenområdet. Samtidigt 

kommer det att generera mer liv och rörelse på andra sidan ån. Mest påverkan 

kommer de fastigheter som ligger mittemot den planerade restaurangen på den 

gamla lastbryggan att uppleva. Min bedömning är att denna etablering bör kunna 

ske utan några negativa effekter för de boende i närheten.  

En positiv effekt är att den nya bebyggelsen kommer att kunna tjäna som en 

bullervägg även för de boende på Blekan när det gäller ljud från järnvägstrafiken. 
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Ronnebys medborgare 

En nyexploatering i Kilenområdet skulle vara positiv för Ronnebys befolkning. Dels 

genom att nya attraktiva bostäder med blandade boendeformer skapas. Att 

exempelvis radhus i centrala lägen är populära finns det flera exempel på i Ronneby. 

De framtida boende i Kilenområdet kommer att bo i moderna och attraktiva 

bostäder med såväl en god inomhus- som utomhusmiljö. Om de inte har ett arbete 

eller går i skolan i Ronnebys centrala delar kommer deras möjligheter att pendla till 

jobb eller skola att vara mycket goda. På andra sidan bostadsområdet skapar 

närheten till Ronnebyån en lugn och vilsam närmiljö. 

Även för dem som inte kommer att bosätta sig i Kilenområdet anser jag att området 

kan tillföra något. Inte minst genom att man även i framtiden kan röra sig fritt 

utmed ån, där den nya bebyggelsen istället innebär att det känns tryggare att vistas 

utmed ån även kvällstid. Restaurangen har goda förutsättningar att bli ett populärt 

besöksmål som kan komma både stadens befolkning och fikasugna turister till del.  

En ny GC-väg från Fredriksbergsbron i kombination med en ny GC- bro över ån 

innebär att man kan ta sig från Hultaområdet via Kilen och vidare över till 

Blekanområdet utan att behöva bry sig om när tågen ska passera. Dessa två tillskott 

gör att området tjänar som en sammanbindande länk i ett intensivt trafikerat 

område och blir därmed naturligt integrerat med sin omgivning. 

 

Resenärer som vill parkera 

För personer som ska åka med tåget finns utökade möjligheter att snabbt kunna 

parkera i och med parkeringsplatsen och parkeringshuset beläget vid områdets 

infart. Vid stora evenemang som t.ex. den tre dagar långa marknaden Tosia bonna 

da´n som äger rum varje år i centrala Ronneby, eller vid stora 

utställningsevenemang i Brunnsparken kan parkeringsmöjligheterna komma att bli 

något sämre, genom att den stora asfalterade ytan i anslutning till lastbilscentralen 

nu kommer att bebyggas. Samtidigt skapas nya parkeringsmöjligheter i området, 

och efterfrågan på parkeringsplatser för tågresenärer är förmodligen mindre på 

helgerna, vilket är den tid när dessa evenemang oftast äger rum.  
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Identifierat objekt av potentiell 

förorening i mark utifrån tidigare mark-

användning. 

MILJÖ OCH HÄLSA 

FÖRORENINGAR I MARKEN 
Naturvårdsverket har givit Sveriges 

länsstyrelser i uppdrag att identifiera platser 

där verksamheter har bedrivits, som innebär 

att dessa områden kan tänkas vara 

förorenade. I hela Sverige har cirka 80 000 

områden identifierats som potentiellt 

förorenade. Inventering av de identifierade 

områdena pågår fortfarande och detta 

arbete ska resultera i att områdena bransch- 

och riskklassas. År 2007 var mer än 50 000 

potentiellt förorenade områden bransch-

klassade och mer än 15 000 objekt 

riskklassade. Man bedömer att alla 

identifierade områden ska vara klassade  

innan år 2015.  

 
Bakgrunden till att Länsstyrelsen har identifierat denna plats som ett potentiellt 

förorenat område är att verksamhet där man har hanterat ytbehandling av trä har 

funnits här. Enligt riksarkivets fabriksberättelser finns uppgifter om att 

verksamheter av samma slag har funnits på denna plats så långt tillbaka som år 

19104  

Ansvarig när det gäller att återställa ett förorenat område är den aktör som har 

förorenat ett område. Aktören är skyldig att betala för efterbehandling om 

verksamheten pågått efter 1 juli 1969 (MB 19 kap.) I många förorenade områden 

finns den förorenande aktören inte kvar att ställa till svars . Enligt ett förslag från 

regeringen (Riksdagen, 2005) ska kommunerna ansvara för objekt där 

efterbehandling krävs och där ansvarig huvudman saknas. Kommunen är även den 

som ska ansvara för efterbehandlingsprojekt som finansieras med statliga bidrag. 

Att ett område blivit utpekat innebär inte nödvändigtvis att det faktiskt finns 

föroreningar i marken och än så länge har de områden som inte har varit föremål för 

vidare utredningar statusen identifierat objekt.  

                                                        

4 Telefonsamtal med Jonna Rosén länsstyrelsen i Blekinge 2008-10-07 
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Inga provtagningar har genomförts på denna plats i syfte att bransch- och 

riskklassificera föroreningsområdet.5 Men enligt en artikel i lokalpressen 

(Kangestad, 2003) har någon form av inledande miljöutredning ägt rum i syfte att 

kartlägga förorenarna i marken. I artikeln står det att den största 

föroreningsmängden består av ett ämne som används för att rengöra fordon och 

räls.   

Vanligt förekommande föroreningar vid träskyddsanläggningar är koppar, krom, 

arsenik och kreosot. (Naturvårdsverket, 1999) Dessa ämnens miljö- och 

hälsofarlighet bedöms som mycket höga och de kan delas in i tre olika grupper: 

vattenlösliga medel, lösningsmedelsbaserade medel och kreosot. Kreosot är en 

destillationsprodukt från stenkolstjära bestående av flera hundra ämnen. Kreosot 

används bland annat till impregnering av stolpar och järnvägsslipers för att skydda 

dem mot röta (Kemikalieinspektionen, 2008). Med tanke på närheten till järnvägen 

och stationsområdet är det sannolikt att eventuella föroreningar i marken även har 

sitt ursprung i järnvägens verksamhet.  

Spridningen av föroreningar i marken beror dels på jordlagrens egenskaper och dels 

på föroreningsämnets egenskaper. Generellt är ämnets rörlighet mindre i en jord 

med hög halt av lerpartiklar och organiska material, dvs. den typen av jord som finns 

i Kilenområdet. 

Om marken efter provtagning befinns vara förorenad finns flera olika 

behandlingsmetoder att tillgå. Det mest önskvärda alternativet är metoder där 

föroreningen förintas exempelvis genom biologisk nedbrytning eller förbränning. 

Om föroreningen är metallbaserad bör de metoder användas där föroreningen 

koncentreras för att därefter behandlas vidare med hjälp av exempelvis 

jordtvättning eller deponi. Deponi är ingen behandling i ordets rätta bemärkelse 

eftersom det bara innebär att förorenade massor flyttas från ett ställe till ett annat.  

 

VINSTER MED ATT SANERA ETT FÖRORENAT OMRÅDE 
Då den fysiska planeringen regleras av Plan- och Bygglagen och hantering av 

förorenad mark regleras av Miljöbalken har det lett till att föroreningar i mark ibland 

har kommit in onödigt sent i byggprocessen.  

Genom att föroreningarna i marken kan uppmärksammas redan inför arbetet med 

detaljplanen kan man i ett tidigt skede börja utreda föroreningarnas art och 

                                                        

5 Telefonsamtal Leif Abrahamsson Ronneby Kommun 2008-10-06                                                                               
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Ekvivalentnivå= 

Medelnivå under 

en given 

tidsperiod 

utbredning. Den tidigare formuleringen i plan- och bygglagen gav inte utrymme att 

reglera efterbehandlingsfrågan i detaljplanen utan den förutsatte att kommunen 

garanterade att marken var lämplig för det ändamål som angivits i planen 

(Naturvårdsverket , 2006). 

Kortsiktigt kan det tyckas både dyrt och onödigt att planera för bebyggelse på mark 

som innehåller föroreningar. Men ur ett långsiktigt perspektiv finns det flera 

aspekter som talar för en exploatering, och ett förändrat användande som i detta 

fall från industriverksamhet till bostadsbebyggelse.  

Exempel på olika aspekter att beakta när man värderar kostnaden för 

efterbehandling är:  

 I ett befintligt område finns redan all infrastruktur på plats till skillnad mot 

när man tar jungfrulig mark i anspråk för ny bebyggelse.  

 

 En sanering av området kommer förr eller senare att bli aktuell och då kan en 

nyexploatering och ett förändrat användningsområde delfinansiera 

kostnaden för efterbehandlingen. Värdet på marken höjs. 

 

 Positiv samhällsekonomisk effekt - när förorenade områden saneras frigörs 

ofta central och attraktiv mark för bebyggelse. Obrukbar mark i attraktiva 

lägen kan annars påverka både samhällsutvecklingen och tätorten som 

helhet negativt. 

 

TRAFIKBULLER 
Buller som ett hälsoproblem får mer och mer ökad uppmärksamhet. Exempel på 

negativa effekter som det kan föra med sig är bland annat sömnstörningar, stress, 

koncentrationssvårigheter, försämrad inlärning, otrivsel och nedsatt 

prestationsförmåga. Undersökningar visar på att långvarig exponering för 

trafikbuller, och den stressreaktion som det medför kan öka risken för högt 

blodtryck, kärlkramp och hjärtinfarkt. Ofta är det flera samverkande faktorer, där 

buller utgör en av dem, som ligger till grund för dessa slutsatser.  

Buller från spårburen trafik skiljer sig en del från det 

buller som vägburen trafik ger upphov till. När det gäller 

spårburen trafik är det den maximala ljudnivån snarare 

än en ekvivalentnivå som är intressant. Ofta är det en 

kombination av flera olika källor som formar 

ljudlandskapet i ett område som till exempel tåg, bilar, 
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industrier och andra verksamheter. Och eftersom upplevelsen för de personer som 

utsätts för ljuden inte tar hänsyn till de olika källornas maximala nivåer är det viktigt 

att man försöker få en så samlad bild som möjligt av den totala ljudbilden. När man 

planerar för nya bostäder i områden utsatta av en eller flera källor med 

ekvivalentnivåer på 55 dBA eller mer är det viktigt att området utformas på ett 

sådant sätt att det är möjligt att erhålla en bullerskyddad sida. I de fall där det är 

nödvändigt ska bullervallar/plank eller dylikt byggas för att kunna erbjuda alla 

bostäder en tyst sida med tillhörande uteplats för en bra utomhusvistelse. En helt 

inglasad balkong räknas inte som ett fullgott alternativ för utomhusvistelse. Den 

tysta sidan bör förutom en låg ljudnivå kunna erbjuda så många andra kvaliteter 

som möjligt ifråga om utformning, möblering, solljus och utblickar vilka tillsammans 

bidrar till en attraktiv miljö som känns avkopplande att vistas i.  

På Naturvårdsverkets hemsida finns följande riktvärden när det gäller 

nybyggnation av bostäder: 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  
 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  
 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  
 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
 

Man kan jämföra dessa siffror med: lövsus - 10 dBA, normal samtalston - 50 dBA, risk 

för hörselskada vid långvarig exponering - 70 dBA, obehagsgräns - 120 dBA. 

Undersökningar visar att människor inte blir så väldigt störda av det ljud som 

spårburen trafik ger upphov till. Saker som händer med en viss regelbundenhet är 

lätta att avläsa, och ljudet som ökar när ett tåg närmar sig och avtar när det är på 

väg bort kan man lära sig att bortse ifrån. (Boverket, 2008) 

I många befintliga stadsmiljöer, framför allt i våra större städer, är det svårt att 

efterfölja Naturvårdsverkets gränsvärden. Idag räknar man med att drygt två 

miljoner människor exponeras för trafikbuller över 55 dBA ekvivalent ljudnivå 

utomhus. (Boverket, 2008) Här är det vägtrafiken som står för den största andelen 

störning.  

Faktorer som påverkar hur mycket trafiken bullrar är exempelvis typ av körning, 

reflekterande material som ljudet studsar mot, typ av underlag, vindriktningar och 

vindstyrkor, tunga fordon, uppförsbackar - speciellt för tunga fordon. 

Brokonstruktioner ger oftast en högre ljudnivå. Vegetation och mjuk 

markbeläggning som t.ex. gräs kan hjälpa till att absorbera ljudet istället för att 

reflektera det. 
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INDUSTRIBULLER 
Direkt söder om planområdet ligger 

kvarteret Telefonen där ABRI (Ronneby 

Industrifastigheter AB) hyr ut lokaler till 

industrier bl.a. Alfa Laval och Fuel Tech.  

Industriverksamheternas bullernivå måste 

följa de riktvärden som Naturvårdsverket 

anger. 

De frifältsvärden som Naturvårdsverket 

rekommenderar för befintlig industri i 

närheten av bostäder och 

rekreationsområden i bostädernas 

närområde är följande: 

Dag kl. 07-18 55 dBA 

Kväll kl. 18-22 50 dBA 

Natt kl. 22-07 45 & 55 dBA 

 

Alla värden utom 55dBA nattetid avser ekvivalent ljudnivå . 

Det högre värdet nattetid avser högsta momentannivå. 

Den trafik som industrin ger upphov till som t.ex. 

transporter till och från området, och lossning av gods ska 

även vägas in i den totala ljudbilden för verksamheten. 

(Statens Naturvårdsverk, 1983) 

  

Lastning och lossning av gods i kvarteret 

Telefonen 

 

Frifältsvärden= 

Mätvärden som ej 
påverkas av 
reflexer från t.ex. 
en intilliggande 
byggnad. 
 
Momentannivå= 
Ljudnivån i ett 
visst ögonblick. 



 
71 

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT 
Runt alla elledningar och elektriska apparater finns elektriska och magnetiska fält 

som med ett gemensamt namn kallas elektromagnetiska fält. Elektriska fält kan 

skärmas av med hjälp av byggnader och vegetation, men magnetiska fält är inte lika 

lätta att avskärma. Fälten är starkast närmast källan och avtar snabbt i och med att 

avståndet från källan ökar. Elektricitet till loket överförs via kontaktledningen som 

sitter på ungefär fem och en halv meters höjd över rälsen. När inget tåg finns i 

närheten är magnetfälten från ledningen svaga, för att öka när ett tåg passerar. 

Magnetfältets styrka är som starkast närmast ledningen.  

Om avståndet mellan byggnaden och ledningen är 20 meter eller mer bedöms 

strålningen från magnetfältet vara obetydlig. (Banverket, 2003) 

 

VIBRATIONER FRÅN SPÅRBUREN TRAFIK 
Vi människor är väldigt känsliga för vibrationer. Den undre gränsen för hur man 

upplever vibrationer är 0,1-0,3 mm/s (Naturvårdsverket, 1997). För att bostäder ska 

ha en bra miljökvalitet ska vibrationsnivåerna inte överstiga en hastighet på 0,4 

mm/s (Naturvårdsverket, 1997). De negativa effekterna av störningar från 

vibrationer är sömnproblem, koncentrationssvårigheter och allmän trötthet. Ofta 

uppträder vibrationerna i kombination med buller, och dessa två störningar har en 

förmåga att förstärka varandra. Ett ljud upplevs som ännu högre och ännu mer 

störande i kombination med en märkbar vibration.  

Den största vibrationsstörningen uppträder med tunga och enhetslastade godståg 

som passerar i en hög hastighet. Persontåg är lättare och ger sällan upphov till 

vibrationsstörningar till omgivande bebyggelse. Det finns ingen patentlösning på 

hur man ska förebygga eller vidta åtgärder för att komma tillrätta med vibrationer. 

Man måste utgå från varje områdes unika förutsättningar. Hur mycket av 

vibrationerna som fortplantas i omgivningen har bland annat att göra med vilken 

typ av jord som finns i området. Lösa jordar, ex lera, är den typ av jord som lättast 

fortplantar vibrationer medan fasta jordar, ex morän, har sämst 

fortplantningsförmåga.  

Avståndet mellan spår och bebyggelse är av avgörande betydelse. Banverket 

rekommenderar ett säkerhetsavstånd på 300 meter när en ny bana ska dras intill 

befintlig bebyggelse, för att säkerställa att de boende inte ska komma att drabbas 

av vibrationsstörningar. Att tillämpa detta säkerhetsavstånd är inte realistiskt vid 

planeringen av nya, centrala bostadsområden i järnvägens närhet.  
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KC- metoden= 

Metoden innebär att man 

med hjälp av en roterande 

visp borrar ned i marken 

samtidigt som en 

blandning bestående av 

kalk och cement trycks ut i 

borrhålet. Blandningen 

härdar då den suger åt sig 

vätska från den 

omgivande lerjorden. 

Då måste man istället vidta andra åtgärder i form av installationer eller 

förstärkningar i banvall, mark och byggnader för att dämpa vibrationerna från 

passerande tåg.  

En metod som idag används för att stabilisera 

lösa jordar och på så sätt göra den mindre 

benägen att fortplanta vibrationer är 

markförstärkning med hjälp av KC-metoden. För 

att uppnå bäst effekt handlar det inte om 

enstaka pelare utan breda block bestående av 

sammanhängande pelare. En plats där denna 

metod har använts med gott resultat är Kåhög 

utanför Göteborg. Där byggdes ett femton meter 

brett block bestående av KC-pelare under en 

bullervall.6  

Installation av flexibla skärmar (luftkuddar) i 

marken är en annan metod som kan användas för 

att hindra vibrationerna från källan att spridas till 

den omgivande bebyggelsen.  

Ett intensifierat transportbeteende med tyngre tåg, tätare avgångar och ökade 

hastigheter kan i framtiden komma att påverka ett befintligt bostadsområde 

negativt. Om ett förändrat beteendemönster i framtiden inte är följt av någon 

teknisk åtgärd bör skyddsåtgärder enligt banverkets och naturvårdsverket 

planeringsfall för befintlig miljö tillämpas (Naturvårdsverket, 1997). För denna typ av 

planeringsfall rekommenderas riktvärdet 1 mm/s som maxvärde för den 

vibrationsnivå som boende ska utsättas för nattetid i sitt sovrum. Det vill säga en 

nivå som ligger en bra bit över de värden som är förnimbara för människor, då vi har 

förmåga att känna svängningar som är en tiondel av detta riktvärde.  

Det är viktigt att man i projekteringen av ett nytt bostadsområde i järnvägens 

närhet inte bara beräknar de nuvarande vibrationerna, utan även försöker göra 

beräkningar där det finns en marginal för att utstå en intensifierad trafik på sträckan 

utan att detta påverkar de boende i området negativt.  

Skador på byggnader som kan uppkomma som en följd av vibrationer är töjning, 

egensvängning och sättningar. Det är mycket sällsynt att denna typ av skador 

uppträder på byggnader som är rätt grundlagda. Skred bedöms inte heller kunna 

utlösas av vibrationer orsakade av tågtrafik. 

                                                        

6 E-post från Magnus Karlsson, Banverket 2008-11-07 
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RIKSINTRESSEN 

RIKSINTRESSEN INFRASTRUKTUR 

Fasta infrastrukturanläggningar som till exempel järnvägsspår med tillhörande 

anläggningar är ofta av riksintresse. Dessa förutsätter ett långvarigt användande, 

och det är viktigt att man i den fysiska planeringen inte vidtar åtgärder som 

försvårar eller hindrar användandet av dessa anläggningar. Länsstyrelsen är den 

myndighet som bevakar statens intressen i sin granskning av detaljplaner.  

Vid planeringen av ny bebyggelse måste hänsyn tas så att användandet av 

anläggningen inte skadas. Lokalisering av ny bebyggelse måste ta hänsyn till den 

buffertzon eller så kallade influensområde, som gränsar till järnvägsområdet, och 

som är viktig för att skydda järnvägens nuvarande och framtida funktion 

(Banverket, 2006).  

När Banverket gör ändringar på järnvägssträckor som får till följd att nya boende 

utsätts för ökat buller är det Banverket som är skyldiga att bekosta 

bullerskyddsanordningar. Då kommunen är initiativtagare till att bebygga ett 

område i den befintliga järnvägens närhet kan man inte ålägga Banverket att 

bekosta bullerskyddsanordningar för att på så sätt garantera en ljudnivå som inte 

överstiger de riktlinjer som har satts upp när det gäller bostadsmiljön.  

TÅGTRAFIKEN IDAG 
Öresundstågen som trafikerar sträckan Karlskrona- Köpenhamn C i båda 

riktningarna går en gång i timmen på vardagar, med arton avgångar i vardera 

riktningen. På helgen är det tolv avgångar i vardera riktningen. Eftersom tågen möts 

på järnvägsstationen betyder det att störningen av tågen i nuläget endast infaller en 

gång i timmen med ett par minuters mellanrum. Första avgången på vardagar är 

klockan 05.02. På helgerna är första avgången klockan 06.00. Sista avgången både 

på vardagar och helger är klockan 00.00. Detta innebär att timmarna efter midnatt 

och fram till 05.00 på morgonen är ostörd när det gäller tågtrafiken.  

Öresundstågen är ett trevagnars motorvagnståg av typen X31K med en längd på 80 

meter och en vikt på drygt 150 ton. Tåget kan köra med en hastighet av 180 km/ 

timmen.  

Sträckan mellan Karlskrona och Karlshamn trafikeras inte regelbundet av någon 

godstrafik i dagsläget (Järnväg.net). Green Cargo AB är den aktör som trafikerar 

Blekinge kustbana med godstrafik. De transporterar idag gods från Karlshamns 

hamn och Mörrums bruk. Enligt företagets informationschef Mats Hollander finns 

inga planer på att börja trafikera sträckan förbi Ronneby med godstrafik.  
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Sträckan finns dock med i Banverkets rapport Beskrivning av järnvägens riksintressen 

över prognoser för framtida utökade godstransporter. I denna rapport pekas både 

Verköhamnen i Karlskrona och Stillerydshamnen i Karlshamn ut som hamnar och 

kombiterminaler av riksintresse. Dessa båda hamnars stickspår är förbundna med 

Blekinge kustbana. Kombiterminaler är de platser där omlastning av gods mellan 

olika trafikslag kan ske.  

I Ronneby kommuns översiktsplan anger kommunen en ny järnvägssträckning norr 

om Ronneby centralort och söder om Kallinge som lämplig för att möta en ökande 

andel godstrafik på järnvägen i framtiden, för att på så sätt undvika att tung 

godstrafik leds genom centrala Ronneby.  

TÅGTRAFIKEN I FRAMTIDEN 
Enligt dokumentet Tågstrategi 2037 Remissmaterial som finns på Skånetrafikens 

hemsida (Skånetrafiken) prognostiserar de att antalet kollektivresor i rusningstrafik 

ska vara fyrdubblat under de kommande trettio åren. Den största expansionen 

förväntas ske i Öresundsregionen men även sträckan Kristianstad – Blekinge finns 

med i deras prognoser.  

Även Blekingetrafiken jobbar med sina framtidsprognoser när det gäller 

kollektivresorna i länet. Deras vision om trafiken år 2040 blir klar under år 2009. 

Blekingetrafiken prognostiserar för ett fyrdubblat kollektivresande fram till år 2040. 

För att möta det ökade antalet resenärer kommer man att behöva dubblera 

tågsätten, och förmodligen även att ha tätare avgångar. Ökningen tror man 

kommer att utgöras av flera typer av resor, men framför allt arbetspendling och 

affärsresor. Antalet resenärer som utnyttjar tåget för hela, eller en del av sin 

semesterresa tror man även kommer att öka i framtiden.7 

Ökningen av tågtrafik ställer också krav på ett ökat antal parkeringsplatser för de 

boende utanför tätorten som kör bil till resecentrum för att kunna fortsätta resan 

med tåg eller buss. De platser som finns vid resecentrum idag räcker inte alltid till8 

så när Blekingetrafiken prognostiserar för ett ökat resande bör kommunen planera 

för goda parkeringsmöjligheter i resecentrums närhet.  

  

                                                        

7 E-post Per Lindblad, Blekingetrafiken 2008-11-03 

8 ” ” ” ” 
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RIKSINTRESSEN KULTURMINNESVÅRD 
I Blekinge finns det nitton områden som är 

klassade som riksintressen för kulturmiljön. 

Ett av dem omfattar området Blekan beläget 

mittemot planområdet.  

Såhär beskrivs området: 

K10 Ronneby brunn/Blekan- Fridhem- 

Rönning: 

Välutbyggd brunnsmiljö med kringfunktioner 

från sena 1800-talet. En av landets mest 

besökta kursortsmiljöer. 

 

Områden av riksintresse för kulturminnes-

vården omfattas av MB 3 kap § 6. Det är 

viktigt att dessa områden skyddas från 

åtgärder som kan innebära en påtaglig skada 

på denna miljö. Ronneby kommun har 

upprättat områdesbestämmelser (Ronneby 

kommun 1998) för Blekan, med fokus på 

bevarande. I princip alla exteriöra 

förändringar i området kräver bygglov.  

 

Kommunen har även arbetat fram förslag på 

åtgärder vars syfte är att ytterligare stärka 

miljön i området.  

I enlighet med de föreslagna åtgärderna i 

områdesbestämmelsen har nya emaljerade  

gatunamnsskyltar, och nya belysningsstolpar 

satts upp. Man har även försett hela sträckan 

längs ån med enhetliga granitstolpar 

sammanlänkade med kättingar som 

avgränsning mot ån. 

  



 
76 

VÅR MILJÖ 

HUR BYGGER MAN ETT HÅLLBART SAMHÄLLE? 
För den som bor utanför centralorten är 

det svårt att kunna förlita sig på 

kollektivtrafiken. En familj är ofta tvungen 

att ha två bilar för att få vardagen att 

fungera. Att äga och underhålla både en 

och två bilar innebär en stor kostnad. 

Denna kostnad kan vara skillnaden mellan 

att tvingas jobba heltid eller kunna ha råd 

att gå ner några procent i arbetstid, med 

mer tid över för familj och fritid och en 

högre livskvalitet som resultat.  

 

Istället för funktionsseparerad planering 

med trafikplaneringen hanterad skild från 

den övriga samhällsplaneringen vilket var 

norm under efterkrigstidens samhällsbyggande väljer man idag att tala om 

stadsplanering. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp på alla funktioner i staden 

istället för att planera dem parallellt var för sig. Genom att blanda olika funktioner 

skapas områden som lever alla tider på dygnet. Trygghet och trivsel är viktiga frågor 

som hänger samman med detta tankesätt. Att till exempel behöva cykla på en 

ödslig cykelväg separerad från all annan verksamhet känns otryggt. Ett annat 

exempel är stadscentrum som är tomma och ödsliga efter kontorstid där 

bostadslägenheter har fått ge vika för kontorsyta.  

 

Ytterligare en aspekt är att funktionsseparering är utrymmeskrävande. Under de 

senaste 40 åren har tärorternas arealer ökat med 1,5 gång medan 

befolkningsökningen endast ökat med 37 procent(Riksdagen, 2005). Den kompakta 

staden med centrala bostadsområden ger ett tillräckligt befolkningsunderlag för 

såväl infrastruktur som service, handel och kultur. Närheten mellan invånarna och 

stadens olika funktioner skapar goda förutsättningar för ett stimulerande stadsliv. 

Men den kompakta staden kan inte existera utan den omgivande landsbygden. 

Staden behöver närheten till natur för odling och rekreation.  
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Matindustrin där råvaror fraktas 

kors och tvärs över jordklotet för 

paketering, förädling och diverse 

bearbetningar, är en annan av 

vårt samhälles stora miljöbovar. 

Stadsnära odlings- och betes-

områden är viktiga för det 

hållbara samhället i syfte att 

kunna förse oss med närodlad 

mat framtiden.  

 

 

Det mest hållbara samhällsbyggandet är enligt Lars Orrskog, arkitekt och 

universitetslektor KTH, utformat som en tångruska (Bokalders, 2004). Där 

bebyggelsen lokaliseras längs ett väl fungerande kollektivtrafikstråk. Natur och 

odlingsmark kilar in sig mellan bebyggelse- och kollektivtrafikstråken. Om man i den 

fysiska planeringen strävar efter att 

lokalisera ny bebyggelse genom att förtäta 

längs ett befintligt kollektivtrafikstråk 

optimerar man möjligheterna för de boende 

att kunna förlita sig på en effektiv 

kollektivtrafik i sin vardag. Att åka kollektivt 

tar inte tid, det ger tid. Under tiden som 

någon annan arbetar för att du ska komma 

dit du ska kan du göra andra saker som till 

exempel sova, jobba, läsa, meditera, knyta 

nya kontakter och umgås m.m.  

 
 

  

Hållbar samhällsbyggnadsstruktur 

Tätortsnära betes- och odlingsmark är en förutsättning  

för det hållbara samhället. 
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EXAMENSARBETE 30 HP INOM PROGRAMMET FÖR FYSISK PLANERING 

BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 


