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Detaljplan för kv. Gertrud 

Ronneby kommun, Blekinge län 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplaneförslaget, upprättat 2017-09-11 har varit utställt för granskning under tiden 2019-

06-10 till och med 2019-06-28. Myndigheter och berörda fastighetsägare med flera har beretts 

tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget. Detaljplanen handläggs med ett 

standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Detaljplanehandlingarna fanns under granskningstiden tillgängliga på kommunens webbplats, 

Plan- och byggenhetens expedition och Ronneby stadsbibliotek. Planförslaget annonserades i 

lokaltidningarna 2019-06-07.  

 

Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen i Blekinge län, Trafikverket, Miljö- och 

hälsoskyddsenheten, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Nordlo och Hyresgästföreningen. 

 

Miljö- och hälsoskyddsenheten och Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra 

mot planförslaget. Av de inkomna skrivelserna har Kommunstyrelsens arbetsutskott inkommit 

med sin skrivelse efter granskningstidens slut. 

 

Förutom Länsstyrelsen yttrande som redovisas i sin helhet, följer nedan en sammanfattning av 

inkomna yttranden. 

 

Länsstyrelsen Blekinge län  
Länsstyrelsens samlade bedömning  

 Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig över planförslaget 2017-12-15. Kommunen har tillmötesgått 

synpunkterna när det gäller konsekvenser på fastighetsnivå, ventilationsanläggningar samt riks-

intresse för kommunikationer och kulturmiljö. Länsstyrelsen har kvarstående synpunkter enligt nedan. 

 

Behovsbedömning 

 Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 

kommunens bedömning. 

 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL - Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att frågor om buller och markvibrationer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 

enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av länsstyrelsen. 

 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Risk 

 Länsstyrelsen stödjer de rekommendationer som tagits fram i riskanalysen och ser positivt på de 

planbestämmelser som kommunen lagt till berörande riskreducerande åtgärder. Länsstyrelsen noterar 

dock att dessa planbestämmelser inte stämmer överens i plankarta och planbeskrivning. Eftersom 

riskutredningen är utförd för ett annat kvarter anser länsstyrelsen att det är lämpligt att detta tas upp i 

planbeskrivningen och att kommunen förtydligar varför denna riskutredning har använts för det 

aktuella planområdet.  
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Buller och markvibrationer 

Enligt riktvärdena för buller gäller att om 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids vid någon fasad 

behövs en bullerskyddad sida med högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå samt högst 70 dBA maximal 

ljudnivå nattetid för minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet. Maximal ljudnivå får 

överskridas högst fem gånger per natt mellan kl. 22.00 och 06.00. Enligt det förslag på planlösning 

som finns i illustrationsplanen ligger sovrummen ut mot Järnvägsgatan. Med tanke på risken för 

bullerstörning i kombination med risken för olyckor anser länsstyrelsen att det är lämpligare att 

sovrummen ligger på den tysta sidan av husen, vilket bör regleras via en planbestämmelse. 

 

Trafikverket ser positivt på att kommunen låtit utföra en aktuell bullerutredning. Dock vore det 

önskvärt att utredningen även skulle visa en sammanställning av maximala bullernivåer för väg och 

järnväg nattetid. Trafikverket anser även att planbestämmelserna bör kompletteras för att säkerställa en 

gemensam uteplats som klarar riktvärdena för trafikbuller för att kompensera för de bostäder vars 

balkonger inte kommer klara gällande riktvärden. 

 

Trafikverket förutsätter att nödvändiga bullerskyddsåtgärder även dimensioneras för dagens 

trafikupplägg, och inte endast dimensioneras för trafikupplägget 2040 som innefattar tågtyper som är 

tystare än de tåg som trafikerar banan idag. 

 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens fastställda 

riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas (bullerskydd) ska 

bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

 

Kommunen har även låtit utföra en markvibrationsutredning. Utredningen konstaterar att mark-

vibrationerna för planerad bebyggelse kommer understiga riktvärdena för komfort om byggnaden 

utförs med betongbjälklag. Om byggnaden istället utförs med träbjälklag kan det finnas risk att 

riktvärdena för komfort (0,4mm/sRMS) överskrids. Trafikverket kräver därför att plankartan 

kompletteras med planbestämmelse som säkerställer att gällande riktvärden för markvibrationer 

innehålls. 

 

Länsstyrelsen är av samma mening som Trafikverket. 

 

Strandskydd 

Länsstyrelsen har inga invändningar mot upphävande av strandskyddet, men anser att det bara är 

punkt 2 som är aktuell som särskilt skäl. Vidare anser länsstyrelsen att kommunen behöver redovisa 

upphävandets omfattning på plankartan, med planbestämmelsen a₁. 

 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Förhållande till översiktsplanen 

I planbeskrivningen skriver kommunen att den gällande översiktsplanen inte anger någonting specifikt 

för platsen. Översiktsplanen Ronneby 2035 har nu vunnit laga kraft och anger området som 

”stadsbygd”. Detta bör uppdateras i planbeskrivningen. 

 

Parkering 

Trafikverket framför att då parkeringsplatsen inom kvarteret som för närvarande används av 

järnvägsresenärer delvis kommer försvinna och delvis kommer fungera som boendeparkering är det 

viktigt att pendlarparkeringsfunktionen ersätts i närheten av stationsområdet. Enligt planbeskrivningen 

finns möjlighet att uppföra ett parkeringshus i närheten av den planskilda bron över järnvägen. 

Trafikverket förutsätter att kommunen avser att anlägga parkeringsmöjligheter vid föreslagen 

placering i form av parkeringshus eller markparkering och att parkeringsplatserna ersätts inom en 

rimlig tidsperiod. 
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Upplysning om utrymningsmöjligheter 

Länsstyrelsen upplyser om att det är viktigt att kommunen samverkar och för en dialog med 

räddningstjänsten angående utrymningsmöjligheter från byggnaderna. Om byggnaderna projekteras 

för utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning är det viktigt att förutsättningar för detta 

arbetas in. Räddningstjänsten ska i sådant fall ha åtkomst till samtliga lägenheter med antingen bärbar 

stege eller höjdfordon beroende på avstånd mellan mark och fönsters underkant alternativt 

balkongräcke. Dessutom ska marken i sådant fall vara anpassad för både fordon och stegutrustning, se 

även BBR 5:721. 
 

Kommentar: 

I nedanstående kommentarer redovisas endast de områden där kommunen behövt 

bemöta länsstyrelsens erinran eller synpunkter, de fall där länsstyrelsen svarat positivt 

över granskningen redovisas inte. 

 
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion 

Risk 

Länsstyrelsens synpunkt tillmötesgås genom att en motivering till användningen av 

riskutredningen för kv. Kilen har tillförts planbeskrivningen under rubriken 

Störningar. 

 
Buller och markvibrationer 

Länsstyrelsens och tillika Trafikverkets erinran angående orientering av sovrum mot 

Järnvägsgatan tillmötesgås genom reglering med planbestämmelsen f₂ - Minst 

hälften av bostadsrummen över 35 m₂ i varje lägenhet ska orienteras mot en 

ljuddämpad sida. Vidare tillmötesgås också synpunkten gällande placering av 

uteplats genom bestämmelsen p₂ - Uteplats ska placeras på ljuddämpad sida.  

 

Synpunkten beträffande vem som bekostar framtida bullerskyddsåtgärder har 

förtydligats i avsnittet Ekonomiska frågor vid underrubriken Planekonomi. 

Förtydligandet gäller att sökanden av ett bygglov eller exploatören bekostar 

bullerskyddsåtgärder vid nybyggnation. 

 
Erinran gällande påverkan av markvibrationer tillmötesgås genom att plankartan försetts 

med bestämmelsen b₁ - Byggnader ska utföras med markvibrationsdämpat bjälklag till en 

nivå för måttlig störning eller mindre. 

 

Strandskydd 

För att bibehålla läsbarheten av plankartan har länsstyrelsens synpunkt endast delvis 

tillmötesgåtts gällande planbestämmelse om strandskyddets upphävande. Istället för 

redovisning i plankartan har den administrativa bestämmelsen förtydligats till att gälla 

planområdet som helhet. 

 
Råd enligt 2 kap. PBL 

Förhållande till översiktsplanen 

Planbeskrivningen har uppdaterats i förhållande till den nu gällande översiktsplanen 

Ronneby 2035. 
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Parkering 

Utöver vad som angivits gällande befintlig byggrätt för parkeringshus på den norra 

sidan av Blekinge kustbana genomförs för närvarande (2019) anläggandet av 

lokalgata och nya parkeringsplatser på den södra sidan av spåret inom kvarteret 

Kilen. Lokalgatan med tillhörande parkeringsplatser är en första etapp vid 

utbyggnaden av stadsdelsområdet som helhet.  

 

Upplysning om utrymningsmöjligheter 

Räddningstjänsten har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på 

planförslaget genom hela planprocessen men inte inkommit med något 

granskningsyttrande. Allmän plats för gata har reglerats i den mån så är möjligt 

utan att inverka på andra detaljplaner med kvarvarande genomförandetid.  

 

 

Trafikverket 
Vägar och järnväg 

Detaljplanen angränsar till kommunala gator. Planområdet ligger drygt 40 meter från 

järnvägen, Blekinge kustbana som är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 5 

miljöbalken och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av anläggningen. Åtgärden bedöms inte inverka menligt på riksintresset. 

 

Buller och vibration 

Trafikverket ser positivt på att kommunen låtit utföra en aktuell bullerutredning. Dock vore 

det önskvärt att utredningen även skulle visa en sammanställning av maximala bullernivåer 

för väg och järnväg nattetid. Trafikverket anser även att planbestämmelserna bör kompletteras 

för att säkerställa att en gemensam uteplats som klarar riktvärdena för trafikbuller för att 

kompensera för de bostäder vars balkonger inte kommer klara gällande riktvärden. 

 

Trafikverket förutsätter att nödvändiga bullerskyddsåtgärder även dimensioneras för dagens 

trafikupplägg, och inte endast dimensioneras för trafikupplägget 2040 som innefattar tågtyper 

som är tystare än de tåg som trafikerar banan idag. 

 

Trafikverket förutsätter att planområdet i sin helhet planeras och utformas så att riksdagens 

fastställda riktlinjer för trafikbuller inte överstigs. De nödvändiga åtgärder som kan krävas 

(bullerskydd) ska bekostas av kommunen och/eller exploatören. 

 

Kommunen har även låtit utföra en markvibrationsutredning. Utredningen konstaterar att 

markvibrationerna för planerad bebyggelse kommer understiga riktvärdena för komfort om 

byggnaden utförs med betongbjälklag. Om byggnaden istället utförs med träbjälklag kan det 

finnas risk att riktvärdena för komfort (0,4 mm/s RMS) överskrids. Trafikverket kräver därför 

att plankartan kompletteras med planbestämmelse som säkerställer att gällande riktvärden för 

markvibrationer innehålls. 

 

Luftfart 

Trafikverket ser positivt på att kommunen låtit reglera byggrättens totalhöjd i plankartan och 

har inga övriga synpunkter i frågan. 
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Parkering 

Då parkeringsplatsen inom kvarteret som för närvarande används av järnvägsresenärer delvis 

kommer försvinna och delvis kommer fungera som boendeparkering är det viktigt att 

pendlarparkeringsfunktionen ersätts i närheten av stationsområdet. Enligt planbeskrivningen 

finns möjlighet att uppföra ett parkeringshus i närheten av den planskilda bron över 

järnvägen. Trafikverket förutsätter att kommunen avser att anlägga parkeringsmöjligheter vid 

föreslagen placering i form av parkeringshus eller markparkering och att parkeringsplatserna 

ersätts inom en rimlig tidsperiod. 
 

Kommentar: 

I nedanstående kommentarer redovisas endast de områden där kommunen behövt 

bemöta Trafikverkets erinran eller synpunkter, i de fall där Trafikverket svarat positivt 

över granskningen redovisas inte. 

 

Buller och markvibrationer 

Länsstyrelsens och tillika Trafikverkets erinran angående orientering av sovrum mot 

Järnvägsgatan tillmötesgås genom reglering med planbestämmelsen f₂ - Minst 

hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska orienteras mot en ljuddämpad sida. 

Vidare tillmötesgås också synpunkten gällande placering av uteplats genom 

bestämmelsen p₂ - Uteplats ska placeras på ljuddämpad sida.  

 

Synpunkten beträffande vem som bekostar framtida bullerskyddsåtgärder har 

förtydligats i avsnittet Ekonomiska frågor vid underrubriken Planekonomi. 

Förtydligandet gäller att sökanden av ett bygglov eller exploatören bekostar 

bullerskyddsåtgärder vid nybyggnation. 

 
Erinran gällande påverkan av markvibrationer tillmötesgås genom att plankartan försetts 

med bestämmelsen b₁ - Byggnader ska utföras med bjälklag i betong. 

 

Parkering 

Utöver vad som angivits gällande befintlig byggrätt för parkeringshus på den norra 

sidan av Blekinge kustbana genomförs för närvarande (2019) anläggandet av 

lokalgata och nya parkeringsplatser på den södra sidan av spåret inom kvarteret 

Kilen. Lokalgatan med tillhörande parkeringsplatser är en första etapp vid 

utbyggnaden av stadsdelsområdet som helhet.  

 

 

Nordlo  
Sakägaren vidhåller sina tidigare invändningar mot det planerade femvåningshuset. Vi ser 

gärna fram emot en dialog, fram till dess kommer vi i de instanser som finns att överklaga 

detta ärende. Sakägaren vidhåller att trafiksituationen ej är hållbar, tillägg till sakägarens förra 

invändningar som framförts är vart besökare tillfolkteatern ska parkera? 

 

Enligt tidigare svar förutsätter sakägaren att parkeringshuset är klart innan fastigheten 

påbörjas. Påverkan för vår fastighet, värderingsmässigt. Sättningar i den gamla trädstrukturen 

i fastigheten vid exempelvis pålning vid ny grundläggning. Blev även förvånad att det inte 

heller finns något i underlaget som beskriver det som sägs i fastighetsbeskrivningen "att det 

finns ett kommunalt intresse i fastigheten, tack vare historiken med Gustaf Arnold. Nu bygger 
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man in fastigheten så den inte syns. Tolkar det som att vi fortfarande skall inkomma med 

synpunkter för att i kommande dialoger kunna föra en mer juridisk överklagan till de olika 

instanserna. 

 

Kommentar: 

Besökare till folkteatern i kvarteret Frida är idag inte hänvisade till de befintliga 

boendeparkeringar som finns i kvarteret Gertrud och inte heller de avsedda 

pendlarparkeringar som anlagts i kvarteret efter att en äldre byggnad rivits i på 

platsen. I denna del utgör inte detaljplaneförslaget någon skillnad för teaterbesökare 

i jämförelse med dagens situation. Utöver vad som angivits gällande befintlig 

byggrätt för parkeringshus på den norra sidan av Blekinge kustbana genomförs för 

närvarande (2019) anläggandet av lokalgata och nya parkeringsplatser på den 

södra sidan av spåret inom kvarteret Kilen. Lokalgatan med tillhörande 

parkeringsplatser är en första etapp vid utbyggnaden av stadsdelsområdet som 

helhet. Teaterbesökare kommer likt dagens situation att hänvisas till de öppna 

parkeringsplatser som finns runt om i Ronneby stad. Då förslaget till ny detaljplan 

innebär att fler boendeparkeringar möjliggörs genom underjordiskt garage i 

kvarteret Gertrud, behöver boende inte ta i anspråk öppna parkeringsplatser eller 

pendlarparkeringar vilket förbättrar parkeringssituationen som helhet. 

 

Observera att det idag gäller en äldre stadsplan för den aktuella delen av kvarteret 

Gertrud med en outnyttjad byggrätt för bostäder i upp till tre våningar. Vid 

byggande enligt en ny eller gällande plan kan grundläggningsförstärkningar krävas 

vilket granskas i samband med bygglov. Vid detaljplaneläggning kan det vara 

nödvändigt att införa bestämmelser om grundläggningstyp, så har dock inte varit 

nödvändigt i detta detaljplaneförslag. Dock har plankartan försetts med en 

bestämmelse om typ av bjälklag för att uppnå komfortkraven i byggnad i förhållande 

till markvibrationer.  

 

Ronneby kommun lät redan 1992-09-09 genomföra en översiktlig geoteknisk 

undersökning av kv. Gertrud 9 och 10. Undersökningen påtalar inte behovet av 

pålning för grundläggning. Skulle pålning eller liknande grundläggningsarbete ändå 

anses krävas i samband med projektering och bygglov, regleras genomförandet av 

åtgärden på civilrättslig väg. Sakägarens synpunkt tillmötesgås på så sätt att stycket 

Geotekniska förhållanden har kompletterats med en hänvisning till den avsedda 

geotekniska undersökningen. 

 

Förslaget till ny detaljplan pekar ut ett kulturhistoriskt värde hos enskilda byggnader 

i kvarteret men planen syftar också till att återskapa det slutna stadskvarter som 

dessa byggnader ursprungligen byggdes som en del utav. Utpekandet står på så sätt 

inte i motsatsförhållande till syftet att återskapa kvartersstrukturen då det är just 

denna struktur som givit grundförutsättningarna för hur bebyggelsen har utformats. 

 

Efter granskningsskedet av en detaljplan ska byggnadsnämnden eller 

kommunfullmäktige fatta beslut om planen ska antas eller inte. Det är därmed ett 

politiskt beslut om planen avses skickas ut för en ny granskning eller lyftas för 

antagande. Ett beslut om antagande av en detaljplan går att överklaga till Mark- och 

miljödomstolen. 
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Hyresgästföreningen  
Hyresgästföreningen välkomnar förslaget till ny detaljplan men påtalar att det är viktigt att 

innergården i kvarteret anläggs på ett sådant sätt att den görs tillgänglig för personer med 

funktionsvariationer, gärna också med en anpassad lekplats. 

 

Kommentar: 

Hyresgästföreningens positiva skrivelse noteras men tyvärr styrs inte den detaljerade 

utformningen av innegården av detaljplanen, detta ska redovisas i samband med 

ansökan om bygglov. Dock tar detaljplanen sedan tidigare hänsyn till önskemålet 

genom att reglera en fri innergård med begränsad byggrätt för 

komplementbyggnader, vilket medger exempelvis byggandet av en lekplats. 

 

SAMMANFATTNING: 
De revideringar som gjorts av planförslaget bedöms inte vara sådana väsentliga ändringar enligt 

5 kap. 25 § plan- och bygglagen (2010:900) som motiverar att sända ut förslaget för en ny 

granskning. Detaljplanen föreslås revideras enligt följande: 

 

Plankarta 

 En planbestämmelse om placering av uteplats har tillförts plankartan. 

 En planbestämmelse om orientering av bostadsrum har tillförts plankartan. 

 En planbestämmelse om utförande av betongbjälklag har tillförts plankartan. 

 Planbestämmelsen om genomförandetid har förtydligats att den gäller från den dag då 

planen får laga kraft. 

 Planbestämmelsen om strandskydd har förtydligats med att upphävandet gäller hela 

planområdet. 

 

Planbeskrivning 

 Stycket om tidigare ställningstaganden har uppdaterats så att det enbart behandlar 

gällande översiktsplan. 

 Stycket Geotekniska förhållanden har kompletterats med hänvisning till tidigare utförd 

geoteknisk undersökning. 

 Planbeskrivningen som helhet har fått en grafisk justering. 

 Kapitlet Störningar har uppdaterats gällande referens till korrekta planbestämmelser i 

plankartan. 

 Detaljplanens preliminära tidplan har justerats. 

 

 

 

Ronneby 2019-08-07 

 

 

Peter Robertsson Helena Revelj 

Planarkitekt Stadsarkitekt  

 


