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Sammanfattning och samrådsform 
Förslaget till utredning om vart ett museum ska placeras har varit utskickad på samråd till 
huvudintressenter, Ronneby kommuns organisation och till en bredare allmänhet. Samrådet 
varade ursprungligen från 2020-10-16 till och med 2020-11-13. Då flera parter efterfrågat en 
längre svarstid förlängdes denna till och med 2020-11-30. Under samrådstiden har flera svar 
kommit in till Miljö- och byggnadsförvaltningen och dessa har i hög grad sammanfattats i 
denna redogörelse. Av de inkomna synpunkterna har endast två inkommit efter den förlängda 
samrådstidens slut. 

Samrådsmöten 
En lägesrapport gavs 2020-11-03 § 59 till Kulturutskottet i egenskap av referensgrupp för 
arbetet. Ett digitalt samrådsmöte har också genomförts 2020-11-26 tillsammans med 
Ronneby Miljö & Teknik AB. 

Generell revidering av dokumentet 
Platsutredningen har sedan samrådet försetts med ett avsnitt för versionshistorik i 
huvuddokumentet. Detta för att göra skillnaden mellan olika revideringar tydligare att följa. 

Ändringar efter samrådet 
Som ett resultat av de synpunkter som kommit in under samrådet har platsutredningen 
ändrats och kompletterats med: 

 Versionshistorik 

 Redaktionella ändringar av textinnehåll 

Redovisning av synpunkter 
I denna samrådsredogörelse har de inkomna synpunkterna sammanfattats och sorterats 
beroende på organisatorisk tillhörighet. Synpunkterna finns diarieförda i sin helhet i Miljö- och 
byggnadsnämndens diarium koppla till ärende 2019/34. Namn på myndigheter, offentliga 
instanser och aktörer skrivs ut i klartext medan namn på privatpersoner inte publiceras i 
samrådsredogörelsen. Istället anges till exempel ”Medborgare” som avsändare för en 
inkommen synpunkt. 
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Kommunstyrelsen 
I samband med renoveringen av Kulturcentrum beslutade Kommunstyrelsen 2020-10-08 § 
284 att översände förslaget att ta med Kulturcentrum som en alternativ plats för placering av 
ett museum. I samma beslut fick Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att djupare 
utreda byggnadens skick och framtida användningsområde. 

Svar: 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet då platsen redan ingår i arbetet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Vid samrådet av platsutredningen redovisades förslaget för Kommunstyrelsens arbetsutskott 
som beslutade 2020-10-26 § 403 att de i dagsläget mest intressanta placeringarna för ett 
museum är Kulturcentrum, Gamla sockerbruket och kv. Emaljen. 

Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet då platsen redan ingår i arbetet. 

Kulturutskottet 
Kulturutskottet i rollen som referensgrupp till Projekt Gribshunden finner frågan om 
etablering av ett Ronneby museum som ytterst angelägen. Kulturutskottet ställer sig bakom 
kommunstyrelsens avsiktsförklaring (2020-02-04 § 44) och konstaterar att platsutredningen, 
för de platser som valts ut för redovisningen, på ett förtjänstfullt återkopplar till 
avsiktsförklaringen. Kulturutskottet avstår i dagsläget från att ta ställning till platsen för 
museet men understryker vikten av att museet placeras så att ett museum stärker det 
kulturstråk som redovisas i utredningen. Det kulturstråk som beskrivs bör dessutom kunna 
utvecklas och i någon form förlängas ända till Saxemara. Vidare är vår bedömning att det 
löpande måste finnas utrymme för omprövningar av platsvalet bland annat med hänsyn till 
eventuella tillkommande intressenters krav eller önskemål. Kulturutskottet finner det särskilt 
angeläget att någon del av ett museum ges en ikonisk utformning dels för att göra ett avtryck 
i stadsbilden och sannolikt dessutom bli en del av ett framtida för kommunen viktigt 
varumärke. 

Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet då detta faller utanför utredningsuppdraget och den antagna 
avsiktsförklaringens avgränsning. 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 
Teknik-, fritid och kulturnämnden anser i sitt yttrande 2020-11-17 § 198 att ett museum skulle 
medföra en stor förändring i trafikflödet staden och att det är en viktig fråga att utreda och 
beakta vid lokalisering av museet. Likaså påverkas förvaltningens verksamhet i stor grad om 
de byggnader som Teknik-, fritid och kulturförvaltningen förfogar över idag, tas i anspråk för 
museum. 

Etablering av ett museum skapar nya rörelsemönster som måste beaktas för att ge ett 
mervärde till staden. Det innebär att utrymme krävs för gång- och cykelstråk, stråk för bil- 
och busstrafik samt stora sällskap som rör sig till och från museet. Lokalisering och 
utformning behöver göras på ett sätt så att staden kan utvecklas. 
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Den ökade trafikbelastningen medför nya behov av parkeringsplatser för både bilburna 
besökare och turistbussar. Kallingevägen är en av stadens infartsvägar och har idag en 
trafikbelastning på ca 7000 fordon per dygn. En trafikutredning för flera fordon/trafikanter 
behöver göras. 

Kvarteret David  

Etablering av ett museum på platsen kommer öka trafikbelastningen i den centrala staden. 
Det är inte lämpligt att leda in fordonen på lokalgator inne i centrum. Kvarteret David är en av 
de större parkeringarna som finns centralt i staden. Denna parkeringsplats är populär och har 
en hög beläggningsgrad. Om området exploateras är det viktigt att de befintliga 
parkeringsplatserna och laddplatserna för elbilar ersätts. En annan aspekt att beakta är var 
turistbussar ska parkera. 

Rådhuset  

Gamla Rådhuset och Rådhusparken är den enda centralt placerade grönyta som finns i 
staden. I Rådhusparken pågår just nu ett projekt för att utveckla parken inom bl.a. BID-
processen. Samtidigt inkluderar projektet att tillgänglighetsanpassa och skapa ett naturligt 
gångstråk från Brunnsparken via Kilen, förbi skärgårdstrafikens hållplats och resecentrum upp 
till stadens centrum.  

Trafikbelastningen i området kommer att öka och det är inte lämpligt att leda in besökares 
fordon på lokalgator inne i centrum då det redan idag är problem med trafiken vid de aktuella 
kvarteren. I närområdet finns inte heller utrymme för besökare och turistbussar att parkera. 

Gamla elverket och vattentornsområdet 

I gamla elverket har idag parkverksamheten huvuddelen av sin verksamhet. Tas denna 
byggnad i anspråk behöver parkverksamheten omlokaliseras till andra lämpliga lokaler. För att 
verksamheten ska fungera krävs att dessa är lokaliserade relativt centralt i staden. 

Kulturcentrum och gamla sockerbruket  

I Kulturcentrum Ronneby konsthall finns idag utställningslokaler samt verkstäder för grafik 
och textil. Verksamheten, som bland annat har regionala och statliga åtaganden, arrangerar 
bland annat workshops och utställningar. I det gamla sockerbruket är Brukets fritidsgård och 
skatehall lokaliserad. I byggnaden finns dessutom lagerutrymmen och en emaljverkstad. I det 
fall lokalerna tas i anspråk för museum kommer ersättningslokaler behövas för att kunna 
fortsätta bedriva både kultur- och fritidsgårdsverksamheten. 

De befintliga parkeringsytorna i den norra delen av Kockums gamla industriområde har idag 
hög beläggningsgrad. Dessa platser behöver utökas om ett museum anläggs i området. 

Svar 
Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden har inkommit med värdefulla synpunkter som väl lämpar 
sig för nästkommande delprojekt om byggnaden men föranleder inte en revidering eller 
ändring av platsutredningen som utredningsdokument. 
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Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen 
I Kulturcentrum Ronneby konsthall finns idag utställningslokaler samt verkstäder för grafik 
och textil. Verksamheten är en väl etablerad och uppmärksammad part inom det lokala, 
nationella och internationella kulturlivet och har bland annat regionala och statliga åtaganden 
som konstresurscentrum för sydöstra Sverige. Här arrangeras utställningar, workshops, kurser 
och program för barn och unga. Stora synergieffekter kan förväntas om nytt museum, istället 
för att ersätta verksamheten, anläggs i närheten av Kulturcentrum.  

Liknande exempel är på Bygdøy i Oslo där bland annat Vikingskipshuset, Kon-Tikimuseet och 
Norsk Folkemuseum bildar ett starkt turistmål, eller kring Skeppsholmen i Stockholm med 
Moderna Museet, Östasiatiska och Nationalmuseum inom gångavstånd.  

Beskrivna verksamheter och synergier uteblir självklart om Kulturcentrums etablerade 
verksamhet i byggnaden upphör och istället ersätts av museet. I det gamla sockerbruket är 
Brukets fritidsgård och skatehall lokaliserad. I byggnaden finns dessutom lagerutrymmen och 
en emaljverkstad. I det fall lokalerna tas i anspråk för museum kommer ersättningslokaler 
behövas för att kunna fortsätta bedriva både kultur- och fritids gårdsverksamheten. 

Svar 
Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen har inkommit med värdefulla synpunkter som väl 
lämpar sig för nästkommande delprojekt om byggnaden men föranleder inte en revidering 
eller ändring av platsutredningen som utredningsdokument. 
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Ronneby Miljö & Teknik AB 
Miljötekniks utgångspunkt för resonemang är att en verksamhet med museum inte kommer att 
innebära större behov på tekniska tjänster än exempelvis ett köpcentra. Eventuell flytt av 
befintliga ledningar oavsett slag skall bekostas av exploatören. Samtliga områden ligger inom 
koncessionsområdet för el vilket innebär att Miljöteknik bygger enligt behov och gällande taxa.  

Fjärrvärme finns i närheten av varje område men förutsättningarna skiljer avseende kapacitet och 
avstånd.  

Ledningar för vatten och avlopp finns inom eller i närheten av varje område. Kapacitetsbehovet 
förutsätts räcka till när det gäller dricksvatten och sanitet. I händelse av eventuell sprinkler skiljer 
förutsättningarna och man bör alltid rikta sig mot att systemet skall ha en egen reservoarsvolym.  

Förutsättningar för avledning av dagvatten skiljer och omnämns därför separat för varje område.  

Fiber byggs ut vid behov ingen skillnad mellan områdena. Hämtning av avfall skall ske enligt 
Ronnebys renhållningsförordning, gäller samtliga områden. 

Gamla Elverket och vattentornsområdet 

VA  

Historiken som gammalt vattenverk gör att befintliga vattenledningar inom området är av grövre 
dimension. Dessa behöver läggas om i händelse av utveckling av området. Inom området skall det 
även finnas en äldre vattenreservoar som ej är i bruk, men som innebär en byggteknisk 
förutsättning som måste tas i beaktning.  

Ledningar för dagvatten och spillvatten finns i området. Möjligheterna för ökad belastning på 
dagvattennätet är dåliga. 

EL  

Historiken som gammalt elverk gör att det finns en mängd elkablar inne på området som inte 
är i bruk. I samband med utveckling av området behöver det utredas vilka elkablar som är i 
bruk. 

FIBER  

Kanalisation finns inom området. Utsättning av befintlig kanalisation behövs i samband med 
vidare utredning av området. 

FJÄRRVÄRME  

Befintliga byggnader är anslutna till fjärrvärme, förutsättningar till utökad anslutning till 
området anses som goda. 

Gamla rådhuset 

VA  

Ledningstråk för allmänna ledningar finns inom området. Dessa ligger dock utanför befintlig 
byggrätt, enligt fig. samrådshandling sid. 16.  

Förutsättningar för ökad belastning på dagvattennätet är goda. 

EL  

Kabelstråk finns inom området som omfattas av byggrätt. Utsättning av befintliga kablar 
behövs i samband med vidare utredning av området. 

FIBER  

Kanalisation finns inom området. Utsättning av befintlig kanalisation behövs i samband med 
vidare utredning av området. 
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FJÄRRVÄRME  

Befintliga byggnader är anslutna till fjärrvärme, förutsättningar till utökad anslutning till 
området anses som goda. 

Kulturcentrum och Gamla sockerbruket 

Generellt gäller att det finns omfattande infrastruktur mellan Kulturcentrum och Gamla 
sockerbruket, som innebär stora kostnader vid eventuell flytt. 

VA  

Dagvattenavledning från området sker direkt till Ronnebyån. 

EL  

Kabelstråk finns inom området. Utsättning av befintliga kablar behövs i samband med vidare 
utredning av området. 

FJÄRRVÄRME  

Befintliga byggnader är anslutna till fjärrvärme, förutsättningar till utökad anslutning till 
området anses som goda. 

FIBER  

Kanalisation finns inom området. Utsättning av befintlig kanalisation behövs i samband med 
vidare utredning av området. 

Kv. Emaljen 

Generellt gäller att det finns omfattande infrastruktur i områdets södra gräns mot Ronnebyån, 
som innebär stora kostnader vid eventuell flytt.  

VA  

Dagvattenavledning från området sker direkt till Ronnebyån.  

EL  

Kabelstråk finns inom området. Utsättning av befintliga kablar behövs i samband med vidare 
utredning av området. Det finns 2 st nätstationer inom området. En väster om byggnaden och 
en norr om.  

FIBER  

Kanalisation finns inom området. Utsättning av befintlig kanalisation behövs i samband med 
vidare utredning av området.  

FJÄRRVÄRME  

Förutsättningar till anslutning av området anses som goda. 

Kv. David 

VA  

Spillvattensystemet har begränsade möjligheter för nya anslutningar. Problem med 
översvämningar har förekommit i området. Området är idag i sin helhet hårdgjort och 
avvattning sker via befintligt dagvattensystem. Eventuell bebyggelse av området bedöms inte 
öka dagvattenflödet.  

EL  

Kabelstråk finns runt omkring området, inga problem ses med att ansluta framtida 
bebyggelse. 
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FIBER  

Kanalisation finns runt omkring området, inga problem ses med att ansluta framtida 
bebyggelse.  

FJÄRRVÄRME  

Förutsättningar till anslutning av området anses som goda. 

Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet. 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
Räddningstjänsten framför att man inte har något att erinra men föreslår att förutsättningarna 
för sprinkleranläggning och ledningsnätets dimensionering kan beskrivas för respektive 
delområde för att underlätta framtida brandprojektering. 

Svar 
Räddningstjänstens synpunkter noteras då dessa lämpar sig väl för nästkommande delprojekt 
om byggnaden som till sin natur är mer detaljerat än platsutredningen. 

Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Miljö- och hälsoskyddsenheten lämnar följande information i ärendet:  

Rådhuset 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har ingen kännedom om föroreningar på platsen eller i 
byggnaden.  

Kvarteret David 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har inga uppgifter om föroreningar på den föreslagna platsen. 
Det finns dock uppgifter om föroreningar inom angränsande kvarter.  

Gamla elverket 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har uppgifter om att det finns föroreningar i mark eller 
byggnad på platsen. Enligt tidigare inventering förekommer PCB i befintlig byggnad. En 
fördjupad utredning kring föroreningarnas utbredning samt behov av eventuell sanering, krävs 
om platsen väljs.  

Kulturcentrum och gamla sockerbruket 

Miljö- och hälsoskyddsenheten har uppgifter om att det finns föroreningar i mark eller 
byggnad. Länsstyrelsen har utfört en MIFO I är området som helhet. En fördjupad utredning 
kring föroreningarnas utbredning samt behov av eventuell sanering, krävs om platsen väljs. 

Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet. 
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Ronneby musei- och hembygdsförening 
Ronneby Musei- och Hembygdsförening har som intressent i projektet för ett Ronneby 
Museum beretts tillfälle att yttra sig över platsutredningen Att hitta platsen för ett museum. 
Vi har också deltagit i de överläggningar som föregått utredningen. Då vår förening redan, med 
kommunalt stöd och delvis på Ronneby kommuns uppdrag, driver en viss museiverksamhet i 
två museer och ett visningsmagasin, en verksamhet som planeras sammansmälta med den 
museiinstitution som ska etableras, har vi ett betydande intresse av hur det nya museet 
gestaltas i avseende på placering, utseende och innehåll. 

Allmänt. Utredningen är ett väl utarbetat underlag för att kunna fatta ett beslut om det nya 
museets placering. För att projektet för gemene man ska bli mer än en luftig vision måste ett 
sådant beslut komma i relativ närtid. ”Var ska museet ligga?” är den vanligaste frågan, och 
innan vi kan besvara den entydigt genom ett fattat beslut får inte projektet nödvändiga 
konturer för allmänheten och kan därmed uppfattas som hypotetiskt, trots kommunens 
avsiktsförklaring. Den föreliggande utredningen ger goda förutsättningar för att fatta 
nödvändiga beslut utan att projektet tappar fart, vilket är viktigt och också uttrycks i 
utredningens anvisningar av möjligheten till ”snabbspår”.  

Vi ställer oss bakom utredningens fakta, resonemang och slutsatser i allt väsentligt (den i 
förhållande till syfte och text helt irrelevanta bilden på sid. 19 måste väl vara ett olycksfall i 
arbetet). I de fall vi däremot anser att ytterligare fakta eller sammanhang bör tillföras 
diskussionen görs det under respektive rubrik. Under de rubriker som inte finns med i detta 
yttrande har vi inga ytterligare synpunkter. Sist redovisar vi vår slutsats/förslag.  

Övergripande avgränsning/Urval av platser. Ronneby stadskärna, d v s området inom åns 
hästskokrök är även det medeltida Ronnebys stadsområde. Läget i landskapet, indraget från 
kusten vid den segelbara ån, är vikingatida och lämningar från ännu äldre skeden kantar 
omgivningen. Hela Ronneby innerstad är klassad som Fast fornlämning och har djupa, till stor 
del outforskade, kulturlager. Staden har legat här i ca 750 år, stadskyrkan, först som 
sockenkyrka, på sin höjdplatå ungefär 100 år längre. Att det gamla stadsområdet inom 
åkröken är ett närmast självklart platsalternativ när ett stadsmuseum i Ronneby planeras 
fastslås av utredningen. Vi vill understryka vikten av detta.  

Tillägg. Vi menar likaså att det här finns skäl att föra fram ytterligare en synpunkt som inte 
tas upp i utredningen. Den nya stadsplan och den planmässigt reglerade bebyggelse som blev 
följden av Ronnebys återuppbyggnad efter 1864 års stadsbrand har hanterats vårdslöst och 
med bristande respekt, särskilt under efterkrigstiden och i synnerhet vid den stadsförnyelse i 
stor skala, som inleddes i centrum 1956 och som ingrep i såväl stadsplan som bebyggelse på 
ett olyckligt sätt. Omfattningen av rivningarna i Ronneby centrum uppmärksammades 
nationellt, fast liknande aktivitet pågick i många andra svenska städer. De byggnader och 
anläggningar som sedan kom till innebar, med få undantag, till skala och uttryck en drastisk 
förvanskning av stadsbilden. Vissa centrala tomter och kvartersdelar fick dessutom ligga 
avrivna och obebyggda i över 40 år (kv. Frida). En radikal trafikomläggning i centrum 
medverkade också till en estetisk, kommersiell och trivselmässig nedgång.  
Funktionerna i stadskärnan har de senaste 20 åren plågats av en iögonfallande indragning av 
myndigheter och institutioner (tingsrätt, skattekontor, försäkringskassa, öppen polisstation, 
arbetsförmedling) till allvarligt men för medborgarnas dagliga liv och stadens attraktivitet som 
bostadsort. Vi kan heller inte blunda för att kriminalitet på olika sätt relaterad till narkotika 
har fått fäste, och en känsla av att staden av nationella myndigheter lämnats åt sitt öde har, 
inte obefogat, framförts. Allt detta har sedan 50 år bidragit till en fortgående tillbakagång som 
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en och annan framgång eller bibehållet god position inte förmått balansera. 

När Ronneby i detta läge har fått den unika möjligheten att planera för ett eget internationellt 
gångbart lokalt museum bör vi fundera på hur vi bäst hedrar den tilltufsade staden i denna 
process. Inte sedan etableringen av Högskolan i Ronneby i slutet av 1980- talet har vi haft en 
kommunal fråga av sådan dignitet och med sådan potential för stadens utveckling och 
upprättelse att hantera. Vi bör inte rygga för ordet upprättelse, utan visa stolthet för vår 
urgamla stad, den äldsta i Blekinge, och de unika kvaliteter den faktiskt har kvar. Så unika att 
de håller för att exponera i ett internationellt museum! 

En så stor fråga som museietableringen har en signalpolitisk dimension och visar omvärlden 
hur vi ser på oss själva och hur vi vill bli sedda av andra. Medvetenhet och självkänsla eller 
brist på dessa skiner igenom även i en kommuns uppträdande och har relevans även när det 
gäller hur och var man bygger ett museum. Ny eller gammal byggnad? Ja, en helt ny 
museibyggnad, gestaltad så att den ”i sig utgör ett besöksmål”, vad nu det betyder, kommer 
att upplevas som en solitär utan kulturell anknytning till staden. Det signalerar snarare att vi 
tar avstånd från, rent av skäms för, den stad vi har och vill manifestera i något radikalt 
annorlunda i stället för att visa den respekt som en gammal stad, med förutsättningar att 
etablera ett internationellt museum, förtjänar. Därför bör enligt vår uppfattning museibygget 
utgå från en äldre byggnad med stark och tydlig koppling till staden som sådan. 

Under tiden omkring 1880 till och med första världskriget kompletterades 1860-talets trästad 
av ett antal nya offentliga och enskilda byggnader för olika funktioner, liksom broar och 
monumentala trappor. Många kända arkitekter, därav flera av landets ledande, har anlitats för 
dessa byggnader och för uppmärksammat stadsplanearbete vid samma tid – här anas den 
arkitekturintresserade borgmästare Ernst Flensburgs medverkan. Bland dessa är Eloch 
vattenverket av arkitekt Carl Westman 1902 och Rådhuset av arkitektfirman Löfgren & 
Paulsson 1889 byggnader som, med kompletterande nybyggnad, tas upp av utredningen. 

Sammanhang och kommunikation med andra besöksmål. Kartan sid. 9 visar sju besöksmål av 
kulturell karaktär som ligger på kort promenadavstånd från varandra längs en båglinje från 
Järnvägsgatan till Vattenfallet/Norrbro. Järnvägsstationens läge i nära anslutning till detta 
stråk måste ses som en lycklig omständighet med tanke på tillresande besökare. Av de 
markerade platserna är Heliga Kors kyrka upptagen med två stjärnor i Guide Michelin som 
europeiskt besöksmål (Lunds domkyrka är närmaste kyrka i Guiden) och är som kulturminne i 
staden i en klass för sig. Intill ligger Kulturcentrums konsthall, en av de största i Sydsverige 
och av intresse i ett nationellt perspektiv, liksom stadsdelen Bergslagens bevarade bebyggelse 
och delvis medeltida gatunät som skonades av 1864 års brand. Övriga markerade platser, 
Stadsbiblioteket och Teatern har regional eller lokal betydelse. Det är vår uppfattning att 
Museet bör placeras i eller nära detta kulturstråk, dels för att lyfta centrum genom att 
synliggöra dess samlade kulturutbud, dels möjliggöra samarbete och samordningseffekter 
mellan de publika verksamheterna på kulturområdet och deras olika aktörer. 
Ytterligare områden av hög kulturstatus finns utanför stadskärnan, dels Ronneby brunnspark 
som är Byggnadsminne och Kulturreservat, dels bebyggelsemiljöer kring Ronnebyån som är 
Riksintresse för kulturminnesvården. Vi delar utredningens uppfattning att detta ligger utanför 
den del av Ronneby som bör ifrågakomma för lokalisering av ett museum. Däremot har dessa 
områden sådant värde att deras attraktivitet måste beaktas, och vi ser det som angeläget att 
brunnsområdets interaktion med centrum underlättas i linje med en äldre tradition. 
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Snabbspår. Det är viktigt av flera skäl att processen att etablera ett Ronneby Museum 
påskyndas. Möjlighet att utan tidsödande planändringar och komplicerade fastighetsköp 
komma igång att projektera och bygga bör prioriteras. Om ett platsalternativ väljs där 
kommunen har full rådighet över mark och byggnader och inga planhinder föreligger kan 
museet byggas i två etapper med ganska snar igångsättning av den första etappen för att 
avlasta verksamheten i Kallvattenkuren som börjar bli trångbodd. Vi ser denna möjlighet till 
”snabbspår” som en möjlig väg att fortare nå målet. 

Rådhuset framförs som platsutredningens första alternativ utan att däri ligger någon 
rangordning av förslagen. Vi instämmer i beskrivning och byggnadshistorik. För en stad som 
Ronneby med egen jurisdiktion hade rådhuset även, förutom vad som nämns, lokaler för 
rådhusrätten och magistraten. Byggnadens värdiga yttre understryker dess officiella status 
och skulle med sitt arkitektoniska uttryck passa väl som huvudbyggnad i ett museikomplex. 
Storleken (knappt 800 kvm utom källarvåning) är något under hälften av det beräknade 
ytbehovet och förutsätter ytterligare en sammanlänkad byggnad. Denna kunde, för att inte 
störa Rådhusets synlighet från parksidan eller väsentligt inkräkta på planteringen framför 
Rådhuset, placeras parallellt med Nygatans nedre del på lämpligt avstånd från gatan. 

Läget i stadsområdet ansluter till södra änden av det kulturstråk som tidigare diskuterats 
med nära grannskap till Ronneby Teater och bekvämt gångavstånd till kyrka, konsthall, 
bibliotek etc. och inom synhåll från järnvägens stationsområde. Byggnadens läge i stadsplanen 
har tydliga estetiska kvaliteter dels genom södra sidans karaktär av byggnad i park, dels norra 
sidans anslutning till stadsplanens rutnät. Genom Rådhusets indragning från gatulinjen och en 
motsvarande indragning andra sidan Karlskronagatan finns här en ansats till platsbildning. Ett 
möjligt kommunalt förvärv av grannfastigheten i väster, det f d tingshuset på kv. Zackeus 1, 
kan öppna för intressanta lösningar. 

Kv. David. I utredningens beskrivning av detta kvarter i stadsområdets sydvästra del har ett 
par fel smugit sig in. Bilden på sid. 19 är tagen från kv. Lars norrut mot kv. Knut, Frans, Hans 
m.fl. och visar ingenting av kv. David. Uppgiften att kvarteret före avrivning och utläggning till 
parkeringsplats användes för ett större mejeri är också fel – Ronneby mejeri låg i 
grannkvarteret Ernst och upptog stor del av detta. Kvarteret David hade 10 ganska små tomter 
med bostadsbebyggelse och stort inslag av hantverksrörelser. Det ingick i stadens 
rutnätsstruktur och inramades av Strandgatan, Drottninggatan, Karlskronagatan och 
Rosengatan. 

Vi delar utredningens uppfattning att den stora, kala parkeringsytan är problematisk i 
stadsbilden. Vi ville gärna se förtätning genom ny bebyggelse och att Karlskronagatan åter 
lades ut mellan Drottning- och Rosengatorna (liksom över Torget) för att återställa 
tydligheten i stadskärnans gatu- och kvartersstruktur. Däremot har vi svårt att se hur ett 
museum, eventuellt också ett parkeringshus som kompensation för p-platserna, skulle kunna 
lösa kvarteret Davids gestaltningsproblem. 
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Gamla elverket. Ronneby vatten- och elektricitetsverk med elverksbyggnad och trycktorn 
(Gamla vattentornet) var Ronneby stads dittills största investering när anläggningen stod 
färdig år 1902. Byggnaderna hade var sin arkitekt, Carl Westman och Erik Josephson, båda 
tillhöriga främsta ledet av tidens svenska arkitekter. Estetiska överväganden var viktiga i den 
tidens arkitektur även när det som här gällde nyttobyggnader och båda byggnaderna är 
omsorgsfullt studerade med fina detaljer. Vattentornet är numera i privat ägo och ingår av 
den anledningen inte i diskussionen om anläggningens lämplighet för museiändamål. 

Utredningen beskriver elverksbyggnaden från estetiska och tekniska utgångspunkter och även 
ur säkerhetssynpunkt i ett museisammanhang. Ifråga om byggnadens storlek kan uppgifterna 
behöva förtydligas. Dess yta på marken uppges till 525 kvm. En överslagsberäkning av 
byggnadens totala golvyta som gjordes när den tidigare var på förslag som lokal för ett 
stadsmuseum visade ca 740 kvm. Därtill kommer ett gjutet rum under markplanet på ca 120 
kvm, med uppskattningsvis 4-5 meters takhöjd och med nedgång från byggnaden. (Rummet är 
en f d bassäng från vilken allt vatten till stadens vattenledningar pumpades upp till 
trycktornets cistern.) Med detta utrymme blir ytan ca 860 kvm och ungefär dubbelt så stor 
som Kallvattenkuren, vilket inte riktigt framgår. En placering av museet här förutsätter ändå 
komplettering med en stor nybyggnad, vars arkitektoniska uttryck och placering på tomten 
blir en utmaning för att inte störa huvudbyggnadens lågmälda elegans. 

Som framgår av handlingarna är elverksbyggnaden placerad som fondbyggnad till Nygatan, 
men Elverket har under hela sin tid varit mer eller mindre skymt av framförliggande hus, först 
gamla brandstationen, senare en korvkiosk som växte ut till gatukök. Att siktlinjen från 
Nygatan, och synligheten över huvud taget, blir än viktigare om byggnaden blir museum säger 
sig självt och att Nygatan, gärna omdöpt till Museigatan, även visuellt ska ”leda till museet” är 
främst en trafikteknisk fråga som kan lösas genom att Gångbrogatsleden, som byggdes främst 
för ASG-terminalens trafikbehov, efter ASG:s flyttning och Fridhemsvägens avstängning vid 
järnvägen kan göras till lokalgata öster om Nygatan. 

Mera hypotetiskt kan ytterligare fyra byggnader i Elverkets omedelbara närhet vara 
intressanta att diskutera i samband med en museietablering i Elverket. 

 Brandstationen. 
 Bergrummet Spättan. 
 Gamla vattentornet. 
 Pingstkyrkan. 

I synnerhet de två förstnämnda har förutsättningar att kunna fylla önskvärda funktioner i ett 
museisammanhang. Båda är kommunägda och belägna omedelbart intill Elverket. Beträffande 
Brandstationen ifrågasätts nu på politisk nivå om inte en ny brandstation på annan plats bör 
byggas, då den nuvarande från 1959 är bristfällig (föråldrad) i sin funktion och har en mindre 
lämplig placering. Utredningen tar inte upp de eventuella möjligheter detta kan öppna för en 
museietablering på granntomten, men brandstationsbyggnaden skulle därmed kunna få en ny 
användning som föremålsmagasin, verkstäder och arbetslokaler till museet. De stora (delvis 
dock gallringsbara) samlingar som finns förvaras idag i externa, trånga och delvis undermåliga 
lokaler, och magasinsfrågan måste ändå få en lösning i samband med museietableringen. Att 
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dessa grannbyggnader finns s a s på spelplanen och kan bli tillgängliga är en vikt i skålen för 
platsalternativet Gamla elverket. 

Kulturcentrum och gamla sockerbruket. Båda dessa byggnader har ingått i storindustrin 
Kockums Emaljerverk. Byggnaderna bör först diskuteras var för sig då deras förutsättningar är 
olika. Kulturcentrum är fabrikens färdiglager, ”vita lagret”, byggt i tegel 1907 i en vårdad 
industriarkitektur med korgbågiga nischer och fönsteröppningar och en del dekorativt mureri 
av jugendkaraktär. Den stora envåningsbyggnaden, ca 3000 kvm, har dagsljusinsläpp genom 
takfönster mot norr i ett tak av sågtandsform. Efter emaljerverkets nedläggning blev 
byggnaden i kommunal ägo konsthall med bifunktioner och är som sådan berömd för sitt 
vackra överljus och för sin exceptionella storlek. Förutom kontor, hörsal, restaurang samt 
verkstads- och lagerutrymmen domineras byggnaden av Norra konsthallen på 1500 och Södra 
konsthallen på 300 kvm. Byggnaden fungerar så väl i denna funktion och har sådant värde för 
Ronneby även i ett större perspektiv, att annan användning eller disposition än den nuvarande 
bör vara utesluten. Konsthallen som ligger i stadskärnans norra kant med sin entré åt söder 
har därigenom god centrumkontakt i stadsrummet och är en viktig punkt i ”kulturstråket”. 

Kockums stansverksbyggnad (kärlfabriken) kallas här Gamla sockerbruket. Det är riktigt att ett 
stort sockerbruk i fem våningar byggdes här redan 1731, en byggnad som F H Kockum övertog 
1856 när han etablerade sin kärlfabrik i Ronneby. Byggnaden brann 1872 och återuppbyggdes 
genast på samma plats men i annan form, bara två våningar men dubbelt så lång. 1892 
påbyggdes den till fyra våningars höjd och förlängdes 1920 med en vinklad del i tegel mot 
Kallingevägen. Att vissa murrester från det gamla sockerbruket kan ha utnyttjats vid 
återuppbyggnaden 1872 kan legitimera benämningen Gamla sockerbruket även om annan 
anknytning än byggnadsplatsen är osäker. 

Byggnaden har ett ytinnehåll på betydligt över 3000 kvm fördelat på 2 större (ca 1100) och 2 
mindre (ca 600) kvm genomgående våningsplan med träbjälklag, murade och delvis putsade 
väggar, stor takhöjd, höga fönster i gjutjärnsbågar. Sin identitet som gammal industribyggnad 
annonserar huset vida omkring och med stor tydlighet. Omfattande inre ombyggnad för ett 
nytt användningsområde fordras, liksom fasadrenovering. Byggnadens skick är försvarligt, men 
intrycket av övergiven industribyggnad utan definierad funktion och med ansats till förfall är 
påtagligt och föga önskvärt i grannskapet av Heligkorskyrkan, Kulturcentrum och 
kulturkvateren i Bergslagen. Byggnaden är kulturhistorikt värdefull och skyddad mot rivning 
och förvanskning. 

Omfattande inre ombyggnad för ett nytt användningsområde fordras liksom fasadrenovering 
om byggnaden skall få en museianvändning. Av de framförda platsförslagen i utredningen är 
dock Sockerbruket det enda som kan fylla museets totala lokalbehov utan nybyggnad, vilket 
sannolikt gynnar kostnadskalkylen för investeringen jämfört med övriga alternativ. Möjligheten 
att tillföra stadsbilden en ”ikonisk byggnad som i sig är ett besöksmål” försvinner naturligtvis. 
Det allvarliga i just den aspekten kan det råda delade meningar om. 

Ett museum i Sockerbruket kan samverka nära med Kulturcentrums konsthall, även om inte 
konsthallen ingår i museiorganisationen. Gemensam entrébyggnad mellan de båda husen vänd 
mot Kallingevägen kan arrangeras, konsthallens restaurang kan förläggas till husets norra del 
och bli gemensam. En konstmuseiavdelning för blekingsk konst (något som inte finns) kunde 
tillföras i någon av byggnaderna. 
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Emaljen. Det s k SIFO-huset ingår i ett större sammanbyggt komplex av industribyggnader på 
åns norra sida vid Vattenfallet. Det har ritats av arkitekt Herbert Kockum och är byggt 1944. 
Det är en saklig, närmast funktionalistisk industribyggnad i tegel, typisk för sin tid och sitt 
sammanhang utan några särskilda kvaliteter för att inrymma ett museum med ifrågavarande 
inriktning – hade saken däremot gällt ett industrihistoriskt museum hade byggnadens typ och 
läge anknutit till museets tema och varit ett alternativ värt att överväga. Läget i stadsområdet 
är perifert och utan naturlig kontakt med centrum. Synligheten från stadens centrala delar är 
obefintlig. 

Nödvändigheten av tidsödande planändringsarbete och inte minst det faktum att Emaljen inte 
ägs av kommunen, innebär en förvärvsprocess som kan bli långvarig, komplicerad och 
sannolikt kostsam. Förvärvskostnaden för fastigheten skulle innebära en onödig ekonomisk 
belastning på museiprojektet och risk för en tidsspillan som vi inte har råd med. Därför menar 
vi att alternativ Emaljen bör avföras från platsdiskussionen.  

Summering och försök till slutsats. Alternativen Kvarteret David och Emaljen är av här 
redovisade skäl så långt ifrån att kunna uppfylla de krav som vi vill ställa på den fysiska 
platsen för förverkligandet av Ronneby museum att vi föreslår att de lyfts ur diskussionen. De 
övriga tre alternativen är alla väl tänkbara men har olika tyngdpunkt på museiprojektets 
önskade effekter. Bäst ägnade att stärka Ronneby centrum och att berika stadsbilden med ett 
museum med dragningskraft utanför landets gränser är sannolikt Elverket och Rådhuset. De 
har lite olika profil och en rangordning dem emellan är inte lätt. Den bästa möjligheten till 
samordning med andra kulturaktörer i staden (i varje fall en av dem) har Sockerbruket. ”Mesta 
museum för pengarna”, en långt ifrån oviktig gren, vinner Sockerbruket också genom att vara 
så stort att nybyggnadsbehovet bortfaller. Men vi har också två allvarliga invändningar mot 
detta alternativ. Centrumkontakten är svag genom läget vid Kallingevägen, som känns avsides, 
trots närheten till Kulturcentrum. Detta bör övervägas. Önskemålet att byggnaden ska spegla 
innehållet blir också svåruppfyllt för att inte säga omöjligt i denna utpräglade industribyggnad 
för ett museum som ska exponera 1500 år av bygdens och stadens historia/kulturhistoria. 
Med vilket alternativ som än väljs kommer två kulturhistoriskt intressanta hus att bli över och 
behöva bevaras och underhållas för framtiden så därvidlag är alternativen likvärdiga. 

Svar 
Ronneby Musei- och Hembygdsförening har inkommit med ett mycket välarbetat och 
detaljerat yttrande. Yttrandet har en sådan detaljeringsnivå och saklighet att det utgör ett gott 
underlag inför nästkommande delprojekt om byggnaden. 
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Blekinge museum 
Att inrymma ett museum i en äldre kulturhistoriskt värdefull byggnad kan i hög grad berika 
och utveckla staden. Byggnaden får ny funktion och ytterligare en årsring läggs till stadens 
historia. Ombyggnad bör göras varsamt och med respekt för byggnadens förutsättningar där 
de karaktärsbärande uttrycken bevaras och utvecklas. 

Gamla rådhuset 

Gamla rådhuset från år 1890 har en central och framträdande placering i stadsrummet med 
rådhusparken strax nedanför. Byggnaden är ritat av arkitekterna P A Löfgren och Gustaf 
Paulsson.  

Gamla rådhuset bedöms vara en mycket kulturhistoriskt värdefull byggnad med välbevarad 
exteriör. Byggnaden har ett starkt skydd i Plan- och bygglagen, främst genom 8 kap § 13, 
Förbud mot förvanskning. Interiören utgörs av en äldre planlösning bestående av mindre rum i 
fil i två våningar. För att möjliggöra användning av byggnaden som museum och 
utställningslokaler krävs omfattande ombyggnader vilket gör den mindre lämplig. Därtill är 
ytorna begränsade vilket gör att en tillbyggnad förmodligen kommer att krävas. 

Kv. David 

Kvarteret David är sedan rivningar på 1970-talet obebyggt och används idag som 
parkeringsyta. Kvarteret ägs av kommunen. Området tillhör den medeltida stadskärnan och 
ligger inom den sydvästra delen av Raä Ronneby 214:1, stadslager. Kvarteret ingår som en del i 
stadens rutnätsplan. En eventuell nybyggnation kräver inordning och anpassning till kvarterets 
form och utbredning. Även höjden på en eventuell ny byggnad blir förmodligen begränsad med 
hänsyn till omgivande bebyggelse. Möjligheten att uppföra en spektakulär och framträdande 
museibyggnad på platsen bedöms därmed vara högst begränsad.  

Kvarteret ligger lite vid sidan av stadens centrala gångstråk och samtidigt en bit från 
Kulturcentrum vilket gör att samverkansfördelarna är små. 

Gamla elverket 

Gamla elverket uppfördes i jugendstil år 1903 efter ritningar av arkitekt Carl Westman. 
Byggnaden, vars exteriör bedöms som välbevarad, har ett starkt skydd i Plan- och bygglagen, 
främst genom 8 kap § 13, Förbud mot förvanskning.  

Det gamla elverket är en öppen och högt placerad fondbyggnad med rymlig och välkomnande 
förgårdsmark. I nuläget är elverket dock skymt av en mindre kioskbyggnad på ofri grund, 
delvis uppförd i strid mot gällande stadsplan. Kioskbyggnaden är emellertid möjlig att flytta 
med relativt kort varsel för att få tillgång till hela fastigheten, vilket skapar goda 
förutsättningar för ett framtida museikvarter.  

Elverkets befintliga, invändiga disposition – med många små rum och prång, nivåskillnader 
och passager – försvårar uppförandet av funktionella och överskådliga utställningsavdelningar. 
Elverket kräver därför en omfattande tillbyggnad av utställningslokaler för att bedömas kunna 
härbärgera ett museum av den dignitet som efterfrågas. I och med detta finns den uppenbara 
risken att elverksbyggnaden i sig kommer att framstå som en komplementsbyggnad.  

Byggnaden ligger i nära anslutning till Kulturcentrum vilket medger tydliga samverkansfördelar 
ifråga om verksamheten. 
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Kulturcentrum och gamla sockerbruket 

Kulturcentrum och gamla sockerbruket ingår som en del i ett område vid Ronnebyån där den 
industriella verksamheten har lång historisk kontinuitet. Den skiftande verksamheten har 
successivt över tid skapat värdefulla årsringar. Många av byggnaderna inom området är 
utpekade som kulturhistoriskt värdefulla.  

Centralt i området ligger det gamla sockerbruket, en vitputsad byggnad i flera våningar, 
uppförd under senare delen av 1800-talet (påbyggd i två omgångar). Denna ersatte det 
nedbrunna sockerbruket med anor från 1730-talet. Byggnaden fick ny funktion men namnet 
levde kvar.  

Den karakteristiska byggnaden har en putsad, symmetrisk fasad med markerade hörnpartier 
och stora spröjsade fönster för maximalt ljusinsläpp. Den välbevarade byggnaden har en 
medveten gestaltning och ett formspråk som visar på tidens omsorg vid utformningen av 
industribyggnader. Den välbevarade exteriören bör restaureras och bevaras utifrån den 
ursprungliga utformningen.  

Byggnaden har rymliga lokaler i flera våningar och är med sina putsade väggar och timrade 
golvbjälklag av robust karaktär. Interiören är tålig och medger flexibel anpassning till ny 
verksamhet. Med förhållandevis enkla metoder kan våningsplanen reduceras för att skapa 
volym, t ex i samband med en fullskalevisualisering av Gribshunden. Någon tillbyggnad – mer 
än en entré – krävs inte för att hela museikonceptet ska få plats i byggnaden. Utsikten från 
övre plan, vilken få byggnader i staden bjuder på, bör kunna ses som ett intressant mervärde.  

Sockerbrukets monumentala byggnad samspelar med Kulturcentrums karakteristiska 
industritegelbyggnad med sågtandat tak. Området mellan byggnaderna utgör en värdefull och 
tydlig rumsbildning, som kan utvecklas till ett välkomnande entréparti.  

Läget i anslutning till Kulturcentrum innebär positiva samverkansvärden på olika sätt. 

Kv. Emaljen 

Kvarteret Emaljen utgjorde tidigare en del av Kockums emaljerverk, ett område som under 
lång tid har använts för industriell verksamhet. Flera av byggnaderna inom området är 
utpekade som kulturhistoriskt värdefulla. 

Ytorna ter sig relativt generösa och byggnaden är interiört överlag tålig för ombyggnation. 
Byggnaden ligger lite avsides och undanskymt från huvudstråket även om närheten till 
Kulturcentrum innebär positiva samverkansvinster.  

Byggnaden är med sitt röda tegel en representant för 1940-talets arkitektur i området. Den 
förhållandevis lågmälda byggnaden har en representativ och markerad entré mot bron i öster. 

Om utställningsytor och fördelarna med ett museum 

Som ett stöd i det fortsatta arbetet med platsutredningen för ett nytt museum i Ronneby vill 
Blekinge museum utöver den byggnadsantikvariska bedömningen även skicka med vår 
uppfattning om ytbehov och ett resonemang om verksamhetens innehåll och funktion. Detta 
kan ge vägledning kring vad som krävs rent ytmässigt och byggnadsmässigt för att nå visionen 
om ett internationellt gångbart besöksmål. Att etablera utställningar som håller en så hög nivå 
ställer krav på flexibla, säkra och tillgängliga lokaler. I konkurrens från en alltmer avancerad 
upplevelseindustri ställs nya krav även för museiverksamheter, varför det i det fortsatta 
arbetet är relevant att betona vikten av ändamålsenliga ytor för utställningar. 
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Funktionsytor 

Publik verksamhet 

Publik verksamhet Utställningarna är avgörande komponenter i en museiverksamhet och 
vanligtvis den främsta besöksanledningen. Interaktionen med besökare blir ett viktigt fokus 
där samspel mellan ny teknik och gestaltning av föremål skapar både trovärdighet och 
upplevelse. Det är avgörande att ytan för utställningar och interaktion inte blir för snålt 
tilltagen. Uppskattat behov för denna är ca 2 000 kvm, och den bör knappast understiga 1 500 
kvm. Möjlighet till flexibla, publika ytor är viktigt då forskningsprojekten är pågående och 
utställningarna därför måste kunna förändras. Även ytor för möten och aktivitet bör 
tillgodoses, exempelvis rum för pedagogisk verksamhet, hands-on aktiviteter och 
matsäcksrum. Förutom utställningar krävs publika ytor för entré, kapprum, toaletter, butik 
etc. Dessa tillkommande publika ytor uppkattas uppgå till ca 200 kvm. 

Inre verksamhet 

Arkeologiska föremål som fyndfördelas till Blekinge museum deponeras antingen i 
utställningssyfte på det nya museet i Ronneby, eller förvaras i Blekinge museums 
föremålsmagasin i Rosenholm. Detta upplägg medför att de stora ytor som vanligtvis krävs för 
magasin och samlingsförvaltning inte är helt aktuella i anslutning till museet i Ronneby. Frågor 
kring föremålens säkerhet, klimatförhållanden och försäkring specificeras i separata 
depositionsavtal. 

Dock behövs vissa ytor för det nya museets inre verksamhet, vilket kan avse teknikutrymmen 
(el, data, klimat), ev hiss, städutrymmen, rum för vaktmästeri och städ/miljörum, 
föremålshantering, förrådsutrymmen och övriga personalutrymmen med kontor och WC. 
Tidigare beskrivning av funktionsytor har uppskattat dessa ytor till ca 350 kvm.  

Slutsats ytbehov Under förutsättning att vissa funktioner (restaurang med beredningskök, 
hörsal, verkstäder) kan samordnas med omkringliggande kulturverksamheter, primärt 
Kulturcentrum, är bedömningen att ett uppskattat ytbehov för ett nytt museum bör ligga på 
minst 2 000 kvm, det vill säga minimiytan 1 500 kvm plus 200 kvm publik yta plus 350 kvm 
funktionsyta. Om hörsal och restaurang etc. ska tillföras krävs större ytor. 

Samverkan och sammanhang 

Flera av de föreslagna platserna skapar goda möjligheter till samverkan med befintliga, 
närliggande kulturverksamheter. Att samla likartade verksamheter i ”kluster” har ofta visat sig 
framgångsrikt (det gäller för övrigt inte bara kultur utan är vanligt i allt från biotechföretag till 
snabbmatsrestauranger). En museietablering i någon av de föreslagna platserna Sockerbruket, 
kv. Emaljen eller Gamla Elverket kan på flera sätt dra nytta av den omedelbara närheten till 
Kulturcentrum och vice versa. Genom att samordna funktionsytor som hörsal, verkstäder och 
restaurang kan ytor frigöras för den publika utställningsverksamheten för att nå målet om 
utställningar med hög kvalitet. Om det är möjligt rent ytmässigt är det också av stort intresse 
om även andra verksamheter som har med kultur att göra lokaliseras (eller finns kvar) i 
området – det är alltså ingen nackdel att ha Kulturskolan eller andra verksamheter i närheten. 
Möjligheten att skapa en kreativ hub som skapar ringar på vattnet är stor och kan också 
kopplas till närliggande intressesfärer som kräver skapande och kreativt tänkande, som 
innovation och nyföretagsamhet. 
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Positiva samhällseffekter – varför ett ”kulturkluster” är bra 

De positiva samhällskonsekvenserna av ett samverkande kulturkluster, vid sidan av de 
kulturella aspekterna, bör inte underskattas. Ett museums funktion som mötesplats för 
främjande av hälsa, välmående och integration bejakas alltmer i dagens museivärld. Tanken 
med en museietablering är mycket riktigt också större än ”bara” ett historiskt besöksmål, det 
handlar om att påverka hela orten och i förlängningen hela regionen i positiv riktning. 
Forskaren John Armbrecht på Göteborgs universitet lyfter sex positiva - men ofta 
svårmätbara - effekter av en etablering av en kulturinstitution. Han understryker bland annat 
att ett museum kan bidra till en bra image och framtoning för orten – ett museum skapar 
stolthet när det figurerar i media och gör enligt flera undersökningar att regionen ses som mer 
attraktiv att leva och bo i. Det kan då exempelvis bli lättare för företag att rekrytera 
nyckelkompetenser till Blekinge. Uppmärksamheten runt ett starkt museum/kulturkluster blir 
också en viktig motivationsfaktor för besök till hela regionen, vilket skapar gästnätter (året 
runt), hjälper företag att få inflöde av kunder och påverkar bland annat centrumutvecklingen. 
Den ekonomiska effekten handlar alltså om betydligt mer än bara om entréavgifter till 
museet. Utbildning och kompetens på orten kan också påverkas eftersom ett museum ger 
pedagogisk uppbackning till skolan – och det visar sig ofta att en stark kulturinstitution kan 
påverka motivation och lärande bland unga positivt. En plats för kultur och kreativitet kan 
också skapa bieffekter som att skapandekraften spiller över på företagsamhet och innovation. 
På så sätt går ett kulturkluster hand i hand med ambitionerna att öka nyföretagande och 
allmän initiativförmåga. Mycket viktigt är också att dra nytta av ett museum för att skapa 
sociala effekter. Ett öppet och kreativt kulturkluster kan om det hanteras rätt bidra till 
integration och minska exkludering. Det kan stimulera sociala kontakter över gränser och 
medföra möten mellan personer som annars inte hade träffats. Detta får i sin tur andra 
positiva effekter, bland annat visar studier att kultur bidrar till ett rikare liv och skapar 
gynnsamma hälsoeffekter, inte minst att äldre mår bättre.  

Slutligen ger ett museum bra verktyg för att arbeta med frågor runt identitet och tillhörighet. 
Det hjälper människor att förstå staden/regionen och hur den har utvecklats till vad den är 
idag, genom krig och umbäranden, liksom positiva utvecklingsfaser. Tillhörigheten gäller i 
högsta grad även för de många som är födda utanför regionen. Ett museum i Ronneby kan 
visa på internationella kopplingar ända sedan de första människorna vandrade in när 
inlandsisen drog sig tillbaka, över vikingatidens kontakter med kontinenten ända bort till 
mellanöstern och inte minst alla de internationella kopplingar som den gamla handelsstaden 
Ronneby haft. Genom alla år har området bebotts av en blandning av nya och gamla 
blekingebor som har skapat historien. 

Resonemang och slutsats runt de fem platserna 

Blekinge museum har redan i den byggnadsantikvariska bedömningen konstaterat att vi inte 
ser Gamla Rådhuset och Kvarteret David som lämpliga platser för ett museum. Vi kan också 
konstatera att de båda sydliga alternativen saknar samordningseffekter med Kulturcentrum 
och rekommenderar dem inte även av denna anledning.  

Vad gäller kvarteret Emaljen och det ”gamla Sifohuset” är bedömningen att det geografiska 
läget är bra, men att det främst syns från väster, där Stadshuset ligger och från Bergslagen i 
söder. Från vägen vid Kulturcentrum och stadens handelsstråk har byggnaden dålig synlighet 
och har en sämre publik tillgänglighet än Gamla Elverket och Sockerbruket. Lokalerna är 
ytmässigt tillräckligt stora, men erbjuder små möjligheter att skapa det ”magnifika intryck” 
som är eftersträvansvärt i sammanhanget. De ganska många aktiva företagen som finns i 
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direkt anslutning till byggnaden, med alla leveranser och övrig trafik, bidrar heller inte till 
förutsättningar för ett internationellt gångbart besöksmål. Det finns dock goda exempel på 
hur äldre industriområden omvandlats för att rymma öppna och tillgängliga 
kulturverksamheter. Som ett intressant nationellt exempel kan nämnas gamla 
gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där äldre industrifastigheter fylls med 
nya verksamheter. Med moderna, men varsamma tillbyggnader, kan även den ”wow-faktor” 
som önskas uppnås i rätt sammanhang. Men vi menar att Gamla Elverket och Sockerbruket 
här erbjuder bäst möjligheter.  

Blekinge museums slutsats är därför att Sockerbruket och Gamla Elverket är de byggnader 
som lämpar sig bäst för ett kommande museum i Ronneby, både på grund av sin kontext med 
Kulturcentrum och med de samverkansmöjligheter som detta medför – samt genom sina 
stora inneboende kvaliteter. De är dock sinsemellan mycket olika och en närmare analys av 
deras för- och nackdelar samt möjligheterna att skapa ett internationellt besöksmål i dem är 
nödvändigt. Till detta ändamål konsulteras lämpliga experter, tillsammans med representanter 
för Ronneby kommun och Blekinge museum. Några korta reflexioner om de båda byggnaderna 
kan dock vara på sin plats. 

Vid Gamla Elverket skulle en nybyggnation vid sidan om den äldre byggnaden vara nödvändig 
– och skulle kunna skräddarsys för ändamålet att bli ett museum. Inte minst om 
brandstationen skulle flyttas från området uppstår fria ytor som skulle möjliggöra nära 
samverkan med Kulturcentrum (kanske till och med genom exempelvis en bro eller tunnel). 
Bergssluttningen huset bakom ger stora möjligheter att skapa effekter som verkligen syns 
över staden. En koppling till både det gamla vattentornet och till den försvarsanläggning som 
finns insprängd i berget bakom byggnaderna, skulle ge spännande alternativ för 
verksamheten. Rummen inne i själva Gamla Elverket är små och närmast labyrintiska, vilket 
kan göra tillgängligheten svår. De skulle nog närmast lämpa sig som stadsmuseum och för 
administrativa ytor och inte för exempelvis en utställning om Gribshunden. 

Sockerbruket är en mycket vacker industribyggnad som har stora öppna ytor och en 
fantastisk utsikt över staden. Närheten till Kulturcentrum kan skapa möjligheter till en 
gemensam entrélösning, med effektivisering runt receptionspersonal mm, vilket påverkar 
driftskostnaderna. De olika våningsplanen kan på ett kreativt sätt användas i olika 
utställningar och för aktiviteter. Enligt den uppskattning av funktionsytor som tidigare gjorts 
inom ramen för projektet, där Blekinge museum också varit engagerat, kan upp till 200 kvm 
sparas genom samordningsvinster med Kulturcentrum. Restaurang och hörsal kan exempelvis 
relativt enkelt samnyttjas. 

Svar 
Blekinge museum har inkommit med ett mycket välarbetat och detaljerat yttrande som har en 
sådan detaljeringsnivå och saklighet att det utgör ett gott underlag inför nästkommande 
delprojekt om byggnaden. 
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Medborgarförslag 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-09-23 § 252 att översända ett medborgarförslag 
om alternativa placeringar för ett museum som yttrande till platsutredningen. 
Medborgarförslaget lyfter följande fyra utställningsmöjligheter kopplat till arbetet med ett 
nytt Gribshunden och stadsmuseum: 

 Att Emaljen får ett permanent visningsrum på Kulturcentrum. 
 Att Ronneby musei- och hembygdsförening får utställningslokaler i Massmanska 

kvarnen (Kockums kvarn). 
 Att Kallvattenkuren visar originalföremål från skeppet Gribshunden. 
 Att göra ett Kockums gjuterimuseum i Kockums utställningshall från 1896, kapellet i 

Kallinge där länsstyrelsen arbetar med en byggnadsminnesförklaring av byggnaden. 

Svar: 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet då detta faller utanför utredningsuppdraget och den antagna 
avsiktsförklaringens avgränsning. 

Medborgare 
Två medborgares förslag till plats för nytt museum är gamla elverksområdet med motivering 
att det är en gammal fin byggnad med centralt läge nära kulturcentrum. Goda 
parkeringsplatser när den gamla brandstationen ersatts med ny station på annan plats. 

Svar: 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet. 

Medborgare 
En medborgare har i eget yttrande lyft fram vikten av att välja en plats där ett museum kan 
etableras snabbt. Vidare föreslår medborgaren att Blekinge museum flyttas från Karlskrona till 
Ronneby med anledning av museets problematik med befintliga byggnader på Trossö. 
Medborgaren anser att Ronneby ligger mer strategiskt i Blekinge län än Karlskrona vilket skulle 
vara positivt för museets verksamhet. 

Svar: 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet. 

Medborgare 
En medborgare har antagit en spontan omröstning och röstar på gamla Elverket och 
vattentornsområdet som placering för ett museum och lyfter även fram vikten av den gamla 
sambandscentralen i berget. 

Svar: 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet. 

Medborgare 
En medborgare röstar på Gamla Elverket som bästa placering för ett museum och föreslår att 
det ska heta Gribshunden – ett museum för Ronnebys historia. 
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Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet. Namnsättning är ett särskilt ärende som beslutas av Miljö- och 
byggnadsnämnden som förutsätter att platsen för ett museum är bestämd. 

Medborgare 
Två medborgare anser att: 

Gamla elverket är mest lämpligt för etablering av ett museum för att det är en kulturhistorisk 
byggnad som är säkerhetsklassad med bra möjlighet för tillbyggnad, närhet till bergrummet 
med orörd nutidshistoria, närhet till parkeringsytor, närhet till kulturcentrum och närhet till 
kyrkan och kulturkvarteren. 

 Gamla rådhuset är mindre lämpligt för en etablering då en tillbyggnad torde vara svår att 
anpassa till omgivande fastigheter samt att tillräckliga parkeringsytor inte finns i närheten. 

Kvarteret David är mindre lämpligt för placering av ett museum då det nu är parkeringsyta 
som måste finnas kvar om handeln ska finnas kvar i staden.  

Kulturcentrum och Gamla sockerbruket är mindre lämpligt eftersom nuvarande verksamhet 
bör bevaras.  

Kvarteret Emaljen är mindre lämpligt på grund av avståndet till den centrala staden och att 
det krävs stora sanerings- och ombyggnadsarbeten. 

Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet. 

Medborgare 

En medborgare har antagit en spontan omröstning och röstar på gamla Elverket som placering 
för ett museum. 

Svar: 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet. 

Medborgare 
En medborgare anser att ett museum bör ligga vid havet och att en bra plats vore ”Östra 
kajen” i Ronneby hamn. Medborgaren anser att platsen har koda kommunikationer och ett 
attraktivt läge och god koppling till Ronneby Brunnspark och Ekenäs campingplats. 

Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet då detta faller utanför utredningsuppdraget och den antagna 
avsiktsförklaringens avgränsning. 

Medborgare 
En medborgare föreslår att ett nytt museum kan placeras i röda magasinet i kvarteret Kilen. 

Svar: 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet. Platsen ägs idag inte av Ronneby kommun och har avyttrats från 
kommunen för ett annat ändamål. 
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Medborgare 
En medborgare föreslår att ett nytt museum kan inhysas i Lernias gamla lokaler då det är 
onödigt att lägga pengar ”som inte finns” på att bygga nytt. 

Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet då detta faller utanför utredningsuppdraget och den antagna 
avsiktsförklaringens avgränsning. 

Medborgare 
En medborgare föreslår att ett museum kan läggas på Östra Piren eller västra Piren i Ronneby 
hamn. Detta mot bakgrund att Ronneby kommun har ställt i ordning och gjort fint ute på piren 
där ett museum kan dra nytta av båttrafiken. Detta kan också användas förturer ut till platsen 
där fartyget sjönk. Medborgaren ser svårigheter i placeringen vid kv. David och i Kulturcentrum 
med hänsyn till busstrafik vilket enklare skulle lösas genom medborgarens förslag. Stugorna 
skulle bli full uthyrda och platserna för husbilar än mer attraktiva.  

Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet då detta faller utanför utredningsuppdraget och den antagna 
avsiktsförklaringens avgränsning. 

Medborgare 
Två medborgare framför att platsutredningen är proffsig och tillgängligt upplagd och att det är 
positivt att museet får en knytning stadskärnan. Vidare är tanken att använda befintliga gamla 
byggnader intressant, vårdande och omhändertagande. Kärnidén bör vara att knyta samman 
dåtid, sekelskifte och nutid. Synpunktslämnarna är övertygade om att Gamla sockerbruket är 
den plats där utställningarna om Ronnebys historia, Guldgubbarna, Vång och Gribshunden kan 
få sin rätta plats. Här finns befintlig kulturverksamhet, restaurang och möjlighet till rekreation 
vid Ronnebyån samt utrymme för besöksparkeringar och bussar med tillhörande explloatering. 

Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet och inarbetas även i kommande delprojekt om de berättelser som 
museet är tänkt att förmedla. 

Medborgare 
En medborgare vill tipsa om att kommunen har världens möjlighet att anlägga ett 
stadsmuseum samtidigt som infarten från Kallingevägen kan bli en stadsmässig och mer 
tilltalande jämfört med nu. Det finns även goda möjligheter att anlägga större parkeringsplats 
samt framtida bostäder och andra verksamheter. Eller en spektakulär byggnad som sticker ut 
och kanske inspireras av de gamla industribyggnaderna i området. Narvik i Norge som är en 
stad med liknande storlek har byggt en krigsmuseum som är helt digitalt och väldigt modernt, 
kan vara en förlaga att inspireras av: https://www.punsvikfoto.no/blog-1/tag/museum 

Svar 

Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet då platsen redan ingår i arbetet. 
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Andreas Johansson Arkitektkontor 
Arkitektföretaget har genomfört platsbesök och lämnat in en studie med eget förslag kring 
företrädesvis Gamla sockerbruket. Studien visar på möjligheten att kulturkvarteren utvidgas 
där Ronnebyåns vattenrum integreras med en känsla av genuinitet. Projektet blir komplext 
men skulle kunna innehålla ett snabbspår i Gamla sockerbruket.  

 Kulturkvarteret som besöksmål utvidgas, de nya delarna nås lätt till fots - Det vackra 
och för staden historiskt viktiga vattenrummet runt ån kan integreras i upplevelsen av 
museet och i dess verksamhet  

 Intressant dynamik mellan ny och gammal bebyggelse; museet och angränsande 
verksamhet (servering/administration/utbildning)skulle kunna inrymmas i både 
befintliga och nya byggnadsvolymer  

 Intressanta uterum, som också skulle kunna användas till utställning samt 
grönska/servering, kan skapas  

 Samverkan mellan museet och kulturcentrum/annan kulturverksamhet i området 
underlättas  

 Platsen mellan kulturcentrum och det nya museet/museiområdet kan rustas upp, få 
nytt innehåll och eventuellt fungera som entré (begränsad yta dock, trafik osv, 
alternativt ny entré precis norr om sockerbruket)  

 Vattenrummet kan även användas och studeras som naturmiljö och biotop (för t.ex. 
kungsfiskare som observerades på platsen, det vill säga varsam hantering) - Förutom 
Västra Vång, Gribshunden och generell historia kan industri/näringslivshistoria 
integreras naturligt (och blicka framåt?)  

 Staden skulle kunna få en ny front mot Kallingevägen genom museet och ett 
stadsbyggnadsprojekt norr om det 

Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet då platsen redan ingår i arbetet. Synpunkterna noteras inför 
nästkommande delprojekt om byggnaden som är av mer detaljerad art. 
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Kulturentreprenör 
Först och främst måste jag berömma er seriösa platsutredning. I en process där ambitionen är 
att skapa ett museum så är av sådan kvalité så att det utgör ett internationellt besöksmål - 
så är det här naturligtvis en viktig fråga.  

Ibland brukar jag få frågan: ”vad är det viktigaste för att skapa ett bra och framgångsrikt 
museum? Då brukar jag svara att det är tre saker som är det viktigaste.  

1. Att du har en idé om ett innehåll som kan locka besökare  

2. Läget 

3. Eldsjälar, som är beredd att leva med projektet och inte ge sig förrän det står på plats.  

När det gäller innehållet är det ofta det, som är grunden för att projektet startar. Man har en 
idé, en berättelse, nya upptäckter etc. För besökaren har egentligen innehållet en sekundär 
viktighet. Det viktigaste för ett museum ”efter de senaste årens undersökningar” är att man 
tillsammans med någon kommer att kunna få en fin upplevelse. Tillsammans, är ett 
nyckelord. Därför måste ett framgångsrikt museum alltid vara inkluderande, engagerande och 
berättande. 

Det näst viktigaste (nästan på delad första plats) är läget. Det skall vara lätt nåbart, lätt att 
upptäcka, synligt och signalera att läget är valt för att museet är värt detta läge, Tänk Vasa 
som ligger vid vattnet på centrala Djurgården och kommande Nobel Price Center som får en 
central plats vid nya Slussen. Att lägga en stads viktigaste museum är också centralt för 
stadsbyggandet – det vill säga skapa levande miljö. Det skapar en mötesplats, kvalitetshöjer 
ett centrum, skapar ett flöde av människor som gör platsen trygg, levande och värdefull för 
staden.  

Inom den övergripande avgränsningen har ni studerat och analyserat ett antal olika 
placeringar. Om jag hade fått en öppen fråga: var i en stad skulle du placera ett museum av 
världsklass. Om staden bara var en symbolisk stad och ett teoretiskt exempel så skulle jag 
resonera så här:  

 Antingen en central markyta, i synligt läge där vi genom t.ex. en arkitektpristävling kan 
rita ett helt nytt hus. Detta under förutsättningar att inte ”inrutad” kvartersbildning är 
kravet, man måste ta hänsyn till höjdlinjer etc.  

 Eller en står, karaktärsstark fastighet i samma centrala läge. Beroende på kravet på yta, 
möjlig att bygga till med en modern byggnad för att klara eventuella behov av takhöjd 
och öppna rumsbildningar.  

Om vi har något av dessa exempel att tillgå är de generella kraven, central läge, nära till 
kommunikationer, P-ytor, stadsservice, järnvägsstation, naturliga gångstråk etc. I denna 
utvärdering så lockas jag mest av Gamla Elverket. Här finns charmen och historiens vingslag, 
här finns det möjlighet att frigöra ytor för kompletterande museidel, här finns ett 
sammanhang med Kulturcentrum - men även stadens centrum. Det är närhet till såväl å som 
Ronnebyån. Det är gångavstånd till fallet. Det ligger synligt vid genomfarten. 

Tomten har stora fördelar när det gäller att skapa öppna ytor för folkliv på uteservering, 
kanske skulpturpark, lek- och aktivitetsytor, utescen för föreläsningar, närhet till det 
spektakulära berget med vattentornet etc. 

Men framför allt är det min magkänsla som talar. Här kan jag i mitt huvud se en fantastisk 
attraktion och samlingspunkt för kultur och möten växa fram. Efter att ha varit med om att 
skapa Gribshunden ℅ Kallvattenkuren har den visionsbilden hela tiden funnits när jag ”blundar 
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och önskar”. Efter att ha varit med om att skapa fem museum, Folkets Hus, kulturhus och 
internationella besöksmål inbillar jag mig att jag lärt mig någonting.  

Satsa på Gamla Elverket. 

Svar 
Synpunkten noteras men kräver inte någon revidering eller komplettering av 
utredningsdokumentet då platsen redan ingår i arbetet. Synpunkterna noteras inför 
nästkommande delprojekt om byggnaden som är av mer detaljerad art. 
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