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Förord 
Om detaljplan 
Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen 
ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder 
inom planområdet.  

En detaljplan visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan hör en plan-
beskrivning, som förklarar planens syfte och innehåll. Ibland ingår även andra handlingar, till 
exempel en illustrationskarta eller en miljökonsekvensbeskrivning.  

Planprocessen 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möjligheter att 
lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framföras. När detaljplanear-
betet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demokratisk ordning, såsom mar-
kanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detaljerade program.  

Planförfarande 
Förslaget till detaljplan kan handläggas med ett standardförfarande eller med ett utökat förfa-
rande. Under vissa förutsättningar är det möjligt att tillämpa ett begränsat förfarande som end-
ast innehåller ett kommunikationssteg. I vissa fall kan även ett samordnat förfarande tillämpas 
vilket innebär att detaljplaneprocessen enligt plan- och bygglagen samordnas med andra lagar. 
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Planinformation 
Planarbetet startade 2019-09-06 och hanteras enligt standardförfarande eftersom detaljplanen i 
första hand inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor bety-
delse, i andra hand att planförslaget är förenligt med översiktsplanen samt i tredje hand att 
detaljplanen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Samrådstid: 2020-05-08 – 2020-05-29 

 

 

Figuren ovan illustrerar vilket skede detaljplanen befinner sig i. 

Handlingar 
• Plankarta 
• Planbeskrivning 
• Undersökning 
• Fastighetsförteckning 

Utredningar 
• Skuggstudie 

Samtliga handlingar finns på www.ronneby.se/ronneby24-12 

  

Laga kraft Granskning Samråd Antagande 

http://www.ronneby.se/ronneby24-12
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Inledning 
Syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder i ett attraktivt och centralt läge i 
Ronneby tätort. 

Bakgrund 
En ansökan om planbesked för nybyggnation av flerbostadshus på aktuell fastighet inkom i 
november 2018. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-02-20 § 34 att ge positivt plan-
besked och att ge plan- och byggenheten i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet, planarbetet 
startade 2019-09-06.  

Plandata 
Lägesbestämning och areal 
Planområdet finns beläget ungefär en kilometer från Ronneby centrum, strax väster om Knut 
Hahnsskolan och Blasius Königsgatan. Planområdet omfattar ungefär 19 000 m². 

Planområdets avgränsning 
Planområdet gränsar i väster till naturområdet vattentornsområdet och till befintlig bostadsbe-
byggelse utmed Blasius Königsgatan i övriga väderstreck.  

Markägoförhållanden 
Fastigheten Ronneby 24:12 ägs av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Fastigheten 
Ronneby 24:16 ägs av Ronneby kommun. Fastigheten Illern 1 ägs av Samhällsbyggnadsbola-
get i Norden AB (SBB).  

Tidigare ställningstagande 
Översiktsplan  
Enligt Ronneby kommuns översiktsplan Ronneby 2035 är platsen kartlagd som tätort och lig-
ger inom en kärna för boende och service. Platsen ligger också i anslutning till de utpekade 
utvecklingsområdena Ro11 och Ro12. Områdena presenteras gemensamt i översiktsplanen 
som områden för förtätning av tätorten. Översiktsplanen har inom områdena identifierat frågor 
om hantering av dagvatten och närhet till fornlämningar i samband med utredning av dessa 
utvecklingsområden.  
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Utsnitt från Ronneby kommuns gällande översiktsplan. Röd markering visar planområdet.  

Igenom planområdet löper även ett utpekat grönstråk. Planförslaget innebär att en liten del av 
grönstråket kommer att tas i anspråk för förtätning. Gångstråket kommer i samband med pla-
nens genomförande att flyttas och kommer därmed att finnas kvar, vilket innebär att allmän-
hetens tillgång till vattentornsområdet inte kommer att påverkas.  

Detaljplan 
Området som ansökan avser omfattas idag av gällande plan nummer 046, vilket är en utvidg-
ning av gällande stadsplan och vann laga kraft 1944-06-15 (FRM- akt 1081-P84/15). Den gäl-
lande stadsplanen medger inte någon byggrätt på den aktuella platsen utan har avsatt marken 
som gata eller allmän plats. Delvis omfattas åtgärden också av angränsande stadsplan nummer 
039 som vann laga kraft 1950-11-10 (FRM- akt 1081-P84/25) beträffande Skogsgårdsgatan. 
Detaljplanen reglerar marken till allmän plats.  

Upphävande av gällande planer 
Gällande detaljplaner 046, utvidgning av gällande stadsplan samt 039, stadsplan, kommer i 
samband med att den nu aktuella detaljplanen vinner laga kraft att upphävas inom den nya 
detaljplanens avgränsning.  

Miljöbedömning 
Gällande lagstiftning innebär att kommunen ska bedöma om genomförandet av planen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte, i en så kallad Undersökning av behovet 
att upprätta en strategisk undersökning. Om kommunen i undersökningen kommer fram till att 
ett genomförande av planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ska en miljöbe-
dömning göras. I en miljöbedömning ingår att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 

För detta projekt har en Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning 
genomförts och kommunens ställningstagande är att planens genomförande inte kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed inte behöver upprättas. Motivet till 
det är att detaljplanen möjliggör för en begränsad utökning av befintlig bebyggelse. Detaljpla-
nen innebär byggnation av en känslig markanvändning, det vill säga bostadsändamål. En ut-
byggnad av planområdet medför inte någon betydande negativ påverkan på området eller några 
risker för människors hälsa. Planförslaget medför inte någon påtaglig skada på gällande riks-
intresseområden eller andra skyddade områden.  

Planområde 
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Kommunen har haft samråd med Länsstyrelsen gällande Undersökningen av behovet att upp-
rätta en strategisk miljöbedömning och Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att ge-
nomförandet av Detaljplan Ronneby 24:12 m.fl. inte kan antas medföra en betydande miljöpå-
verkan.  

Nationella och regionala miljömål 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för 
Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Riksdagens 
ambition är att alla mål ska vara uppfyllda till år 2020.  

Miljömålet God bebyggd miljö som berör aktuellt planförslag definieras följande: 

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utveck-
las. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt så att 
en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

För att nå miljökvalitetsmålen har 28 etappmål antagits av regeringen. Dessa syftar till att tyd-
liggöra var insatser behöver göras och anger steg på vägen för att uppfylla miljömålen. Precis 
som miljömålen ska etappmålen vägleda miljöarbetet på nationell, regional och lokal nivå.  

Bedömning av förslagets påverkan 
Förslaget till ny detaljplan bedöms kunna främja insatserna att nå miljömålen genom att ny 
bebyggelse drar nytta av befintlig infrastruktur. Planen bedöms kunna bidra till en minskad kli-
matpåverkan genom sitt kollektivtrafiknära läge. Vidare bedöms förslaget bidra till en hållbar 
bebyggelseutveckling då redan ianspråktagen mark tas i anspråk för bebyggelse. Dagvatten ska 
fördröjas, vilket är positivt utifrån flera miljömål. En planterad och skyddad utemiljö skulle 
kunna bidra till bättre förutsättningar för en biologisk mångfald i den annars hårdgjorda stads-
miljön.  

Lokala miljömål 
Kommunfullmäktige fastställde nya lokala miljömål i ett miljöprogram 2017-06-21 KF § 194. 
Programmet har planeringshorisonten 2017 – 2020 och inriktas på ett antal fokusområden ut-
efter de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen i Sverige. Fokusområdena omfattar följande: 

• Klimat 
• Giftfri miljö 
• Hållbar bebyggelseutveckling 
• Friskt vatten 
• Biologisk mångfald 

Detaljplanen för Ronneby 24:12 m.fl. bedöms kunna bidra till att uppnå målen om klimat, håll-
bar bebyggelseutveckling och biologisk mångfald. Planen bedöms kunna bidra till en minskad 
klimatpåverkan genom sitt centrala och kollektivtrafiknära läge. Vidare bedöms planens ge-
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nomförande bidra till en hållbar bebyggelseutveckling då redan ianspråktagen mark tas i an-
språk för bebyggelse. En planterad och skyddad innergård skulle kunna bidra till bättre förut-
sättningar för en biologisk mångfald i den annars hårdgjorda stadsmiljön. 

Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer 
Enligt 2 kap. 10 § Plan- och bygglagen (2010:900) ska miljökvalitetsnormer följas vid plan-
läggning. Miljökvalitetsnormer är bestämmelser om den lägsta godtagbara miljökvalitet och är 
juridiskt bindande.  

Arbetet med miljökvalitetsnormer utgår från kunskapen om vad människan och naturen tål för 
miljöbelastning utifrån ekonomiska och tekniska förhållanden på platsen. Miljökvalitetsnor-
merna avser både utsläpp till luften och till vattnet från mer diffusa utsläppskällor som till 
exempel utsläpp från olika trafikslag.  

Miljökvalitetsnormer finns för luft, omgivningsbuller och vatten, t.ex. grundvatten.  Vad gäller 
detaljplanen för Ronneby 24:12 m.fl. är bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte 
kommer att innebära att miljökvalitetsnormerna för vatten, luft eller partiklar överskrids. Vad 
gäller miljökvalitetsnormerna för vatten ligger planområdet inom huvudavrinningsområdet för 
Ronnebyån. Enligt beslut från år 2017 är kvalitetskravet för den ekologiska statusen att Ron-
nebyån ska nå god ekologisk status till år 2027. Vad gäller kemisk ytvattenstatus ska enligt 
beslut god kemisk ytvattenstatus nås. År 2019 bedömdes den ekologiska statusen för Ron-
nebyån till god. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status på grund av förhöjd halt av 
PFOS, kvicksilver och bromerad difenyleter. Påverkanskällor är utsläpp från reningsverk, läck-
age från förorenade områden, närheten till flygflottilj och att ån ligger i anslutning till Ronneby 
tätort med risk för påverkan från dagvatten. Planförslaget medför att bostäder kan uppföras 
inom planområdet. Dagvatten ska fördröjas och kommer att renas genom infiltration eller filter 
innan det släpps till det kommunala nätet, vilket innebär att miljökvalitetsnormer för vatten inte 
kommer att påverkas negativt.  

Vad gäller miljökvalitetsnormer för luft och partiklar överskrids miljömålet för PM10 inom de-
lar av centrala Ronneby. Det finns emellertid inte tecken på att någon norm för luftföroreningar 
överskrids inom kommunen. Då planförslaget inte bedöms medföra påtaglig trafikökning, eller 
någon anläggning som kan föra med sig betydligt försämrad luftkvalitet, är bedömningen att 
koncentrationen av PM10 inte kommer att öka betydligt i samband med planens genomförande.  
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Förutsättningar och förändringar 
Mark och vegetation 

Ronneby karaktäriseras av ett sprickdalslandskap som 
löper i nord-sydlig riktning. Planområdet finns beläget 
öster om en större höjdrygg bestående av grönområdet 
Vattentornsområdet. Vegetation inom planområdet be-
står främst av buskar/häckar samt gräsytor. Övriga de-
lar av planområdet består av hårdgjord mark i form av 
parkering och gata. Marknivån inom planområdet är 
som högst + 36 meter över nollplanet och som lägst + 
11 meter över nollplanet.  

 
 
 

Lantmäteriets terrängskuggning visar  
marknivåförhållandena inom planområdet.  

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s översiktliga jordartskartering består marken inom planområdet av morän och an-
gränsar till områden bestående av lera i väster och urberg i söder.  

  
Utsnitt från SGU:s översiktliga jordartskartering.  

Förorenad mark 
Enligt länsstyrelsens MIFO-register finns ingen potentiellt förorenad mark inom eller i närom-
rådet till planområdet.  

Om förorenade massor upptäcks i samband med planens genomförande ska tillsynsmyndig-
heten underrättas enligt 10 kap 11 § miljöbalken. Grävarbeten i förorenade massor ska anmälas 
till tillsynsmyndigheten enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd.  

Planområde 

Lera 

Morän 

Urberg 
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Risk för skred och höga vattenstånd 
Enligt SGI:s översiktliga kartering över ras- 
och skredrisk finns flera mindre områden där 
det kan finnas en risk öster om planområdet. 
Väster om planområdet finns även ett brantare 
område, se illustration över terrängskuggning 
på föregående sida. Däremot är bedömningen 
att marklutningen närmast planområdet inte är 
tillräcklig för att det skulle innebära någon risk 
utifrån ras och skred. Inom området närmast 
branten regleras att marken inte får bebyggas. 
Bedömningen är därmed att planförslaget kan 
genomföras utan betydande risk för ras och 
skred.  

 
Orange fält i kartan visar områden som SGI  
har identifierat att det kan finnas risk för ras  
och skred.  

Med hänsyn till att planområdet finns högt beläget är bedömningen att det inte finns någon risk 
för höga vattenstånd. Se även rubriken Tekniska frågor- Dagvattenhantering nedan.  

Klimatanpassning 
Klimatförändringar och dess påverkan i form av ökad och intensivare nederbörd, höjda medel-
temperaturer och värmeböljor påverkar den fysiska planeringen. Det är av vikt att förhålla sig 
till och möta effekterna av ett förändrat klimat.  

Bedömningen är att det inte finns någon risk för översvämning inom planområdet med hänsyn 
till områdets marknivå, se även rubriken Tekniska frågor – Dagvattenhantering nedan. Inte 
heller finns risk för ras eller skred då planområdet består av morän. 

Det är av stor vikt att planförslaget utformas så det ger en positiv inverkan på lokalklimatet. 
Detta skapas genom att införa mycket grönska och möjlighet till skuggiga platser.  

Fornlämningar 
Enligt riksantikvarieämbetets kartering finns ingen registrerad fornlämning inom planområdet. 
Strax väster om planområdet finns däremot fornlämningarna Ronneby 22:1, 23:1 och 24:1 som 
består av stensättningar. Någon särskild arkeologisk utredning har inte genomförts. Bedöm-
ningen är att fornlämningarna inte kommer att påverkas av planens genomförande. Detta med 
hänsyn till avståndet mellan byggrätt och fornlämning samt att fornlämningarna är tydligt av-
gränsade.  

Skulle fornlämning påträffas vid markarbete ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen i Blekinge 
län kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § kulturmiljölagen, KML.  
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Riksintresse 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret enligt MB 3 kap 9 §. Planområdet om-
fattas inte av influensområde nr 37 Ronneby flygflottiljplats. Däremot är planområdet en del 
av Minimum Safe Altitude-område, MSA, och område med särskilt behov av hinderfrihet. De-
taljplanen reglerar högsta nockhöjd till 30 meter, vilket inte bedöms leda till påtaglig skada för 
riksintresset för totalförsvaret. 

Bebyggelseområde 
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av mindre it-byggnader och en transformator-
station. I övrigt är planområdet inte bebyggt. I anslutning till planområdet finns flerbostadshus 
som är uppförda på 1940-talet i två till tre våningar med sadeltak. Bebyggelsen har rött tegeltak, 
putsad fasad i röda/gula/skära nyanser samt vita detaljer runt balkonger och fönster. Byggna-
derna som gränsar till planområdets nordöstra del är placerade med gavlar i öst/västlig riktning 
och det finns grönytor mellan byggnaderna. Byggnaderna som gränsar till planområdets syd-
västra del är placerade med gavlar i syd/nordlig riktning med balkonger riktade västerut mot 
planområdet.   

 
 

 

 

 

 

Befintlig bebyggelse utmed Blasius Königsgatan. Foto taget från gräsplanen i den södra delen 
av planområdet.  

Planförslaget möjliggör för flerbostadshus i cirka nio våningar med tillhörande parkeringsytor 
och anslutningsväg. Aktuell fastighetsägare har för avsikt att uppföra ett punkthus innehållande 
85 stycken enrumslägenheter och 8 stycken tvårumslägenheter, totalt 93 lägenheter.  

Bebyggelsens placering och omfattning bedöms inte leda till betydande påverkan på närområ-
det. Med hänsyn till medgiven nockhöjd kommer bebyggelsen att vara visuellt synbar i land-
skapet. Däremot kommer bebyggelsens höjd att samspela väl med marknivån inom det grön-
område som finns väster om planområdet.  

Byggnadskultur och gestaltning 
Bebyggelsen i planområdets direkta närhet består av flerfamiljshus från 1940-talet. Byggna-
derna är karaktäristiska för den tidsepoken och består av två eller tre våningar med sadeltak. 
Färgskalan är ljus och går i skära toner eller i terrakotta.  

Bebyggelsen inom planområdet bör ta inspiration från närområdet vad gäller bebyggelseut-
formning. Fasader kan därmed med fördel förses med putsad fasad i röda eller gula nyanser, 
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tegeltak och förses med vita detaljer runt exempelvis fönster och balkonger. Utnyttjandegraden 
inom kvartersmarken är 30 % vilket innebär att befintlig struktur och täthet efterlevs.  

Med hänsyn till närheten till bostadshus i öster, behovet av den befintliga parkeringsplatsen 
inom planområdet samt möjligheten till en hållbar dagvattenhantering begränsas delar av fas-
tigheten till att marken endast få förses med komplementbyggnad.    

Skuggkastning och ljusförhållanden 
Befintlig bostadsbebyggelse finns i norr, söder och öster. Med detta som grund har en skugg-
studie tagits fram. Byggnaden i skuggstudien har getts en höjd av 30 meter och mäter 25 x 25 
meter. Skuggstudien har genomförts för vår- och höstdagjämning (cirka den 20 mars och 20 
september) samt för sommarsolståndet (cirka den 21 juni). Skuggstudien har inte tagit hänsyn 
till den naturliga skugga som faller på grund av höjden i väster och träden, cirka 7-10 meter 
höga, som finns här.  

Utifrån resultatet från studien är bedömningen att det är främst under eftermiddag/kväll som 
skuggbildning skapas vid bostäder belägna i öster. Skuggbildningen som uppstår i samband 
med planens genomförande (om hela byggrätten utnyttjas) bedöms främst påverka Björnen 5 
och delar av Illern 1. Skuggbildningen bedöms inte leda till någon betydande olägenhet för 
boende i omgivningen. Planlösningen för lägenheterna inom Illern 1 visar att de har fönster i 
tre riktningar, söder, väster och norr alternativt söder, öster och norr.  

Förutom skuggbildning förändras även ljusförhållandena för intilliggande bostadshus.   

Med hänsyn till närliggande bostadshus regleras den östra kanten av planområdet med prick-
mark. Det innebär att marken inte får förses med byggnad. Det innebär i sig att avståndet till 
befintliga bostadshus blir minst 18 meter. Den sydligaste delen av kvartersmarken, Bostäder, 
regleras med bestämmelse om att enbart komplementbyggnad för uppföras. 

Se även bilagan Skuggstudie för att läsa mer om genomförd studie. 

Offentlig och kommersiell service 
Ronneby centrum finns inom ett avstånd av ungefär 800 meter från planområdet, där det bland 
annat finns livsmedelsbutiker, restauranger, vårdcentral och tandläkare. Angränsande planom-
rådet finns en mindre livsmedelsbutik. Närmaste befintliga för- och grundskola är Skogsgårds-
skolan som finns belägen 350 meter sydost om planområdet. Gymnasieskolan Knut Hahnssko-
lan finns belägen öster om Blasius Königsgatan, ungefär 200 meter från planområdet. I Ron-
neby finns även KY-utbildning och skollokaler för distansstudier.  

Posttjänster 
Den samhällsomfattande posttjänsten innebär bland annat att placering och standarder finns för 
mottagande av post i samhället. Det är därför viktigt att posten ska kunna delas ut miljövänligt, 
kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att und-
vika backande fordon kan en rundkörsel möjliggöras inom planområdet. Boende tar emot post 
i sin postbox på entréplan i byggnaden. 
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Tillgänglighet 
Då planområdet ligger inom Ronneby tätort som har ett väl utbyggt gatunät, kan planområdet 
med lätthet nås med både bil, båt, cykel och till fots. Busshållplats finns inom gångavstånd.  

Åtkomst för räddningstjänstens fordon ska beaktas i samband med planens genomförande. 
Räddningstjänstens höjdfordon kan användas för utrymning under förutsättning att körbar väg 
och uppställningsplatser för höjdfordon finns. Högre byggnader än 23 meter mellan mark och 
fönstrets underkant ska dimensioneras för utrymning utan hjälp från räddningstjänsten.  

Med hänsyn till att planområdet i delar är kuperat är det av stor vikt i samband med planens 
genomförande att höjdsättning av området leder till tillgänglighet för alla, oavsett vilken eller 
hur stor nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga personer kan ha.  

Barnperspektiv 
Planområdet ligger inom gångavstånd till grundskola och gymnasium. Gång- och cykelvägar 
utmed Blasius Königsgatan leder till säkra skolvägar. Viss negativ påverkan uppstår då befint-
lig bollplan tas bort. Däremot finns fotbollsplan för spontanidrott 100 meter väster om planom-
rådet och Brunnsvallen med fotbollsplaner finns 200 meter nordost om planområdet.  

Lek och rekreation 
I samband med planens genomförande tas gräsyta i anspråk där det idag finns ett fotbollsmål 
och bänkar. Även gungor har tidigare funnits inom området, men är i dagsläget bortplockade.  

Bedömningen är att det finns goda möjligheter för lek och rekreation i närområdet. Planområ-
det angränsar i väster till vattentornsområdet som är ett större rekreationsområde. Inom vatten-
tornsområdet finns bland annat en fotbollsplan och spontanidrottsplats. Då gångväg mellan 
grönområdet och Blasius Königsgatan flyttas i samband med planens genomförande kommer 
tillgängligheten till rekreationsområdet inte att påverkas. Brunnsvallens idrottsplats finns inom 
gångavstånd. Inom bostadsgården för de nya bostäderna finns goda möjligheter att skapa ute-
plats med möjlighet till lek.  

I planområdets norra del görs en koppling mellan GATA och befintlig gång- och cykelväg 
genom NATUR. Denna koppling är en bekräftelse på rådande situation.  

Gator och trafik 
Planområdet ansluter till Blasius Königsgatan, väg 618, som Ronneby kommun är väghållare 
för och som har en skyltad hastighet om 30 km/h mellan klockan 7-18, övrig tid är skyltad 
hastighet 50 km/h. Trafikmätningar har genomförts mellan åren 2009-2010 för Blasius Königs-
gatan. Punkten för mätningen fanns belägen direkt söder om Skogsgårdsgatan. Mätningarna 
visar att genomsnittligt trafikflöde per dygn under ett år, det vill säga årsdygnstrafiken (ÅDT) 
var 3843 fordon och att medelhastigheten var 44 km/h.  

I samband med planens genomförande och då fler människor bor i området kommer trafiken i 
närområdet att öka. Bedömningen är däremot att då det är mindre lägenheter som planeras och 
då planområdet ligger centralt och med närhet till kollektivtrafik, kommer trafikökningen inte 
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bli betydande för närområdet. Trafikverkets trafikalstringsverktyg används för att göra en be-
dömning om beräknad trafikökning i samband med exploatering. Om planområdet exploateras 
med främst en- och tvårumslägenheter och cirka100 personer bor inom planområdet kommer 
antalet resor per dag enligt verktyget bli cirka 300, varav runt 70 av dessa kommer att ske med 
bil. Bedömningen är att befintligt trafiknät är anpassat för att klara den förväntade trafikök-
ningen.  

Gång- och cykeltrafik 
Utmed Blasius Königsgatan finns befintlig gång- och cykelväg som inte bedöms påverkas i 
samband med planens genomförande. Befintlig gångstig som finns mellan Skogsgårdsgatan 
och vattentornsområdet kommer i samband med planens genomförande att ledas om. Bedöm-
ningen är därmed att grönstråket inte kommer att påverkas.  

Kollektivtrafik 
Planområdet ligger inom Ronneby tätort och inom gångavstånd till både tågstation, busshåll-
plats och hållplats för båtförbindelse utmed Ronnebyån. Närmaste busshållplats har beteck-
ningen Knut Hahnsskolan och finns belägen cirka 60 meter från planområdet. Från busshåll-
platsen går bland annat bussar med linje 1 och 2 som går till Ronneby flygplats, Hjorthöjden, 
Ronneby station och Ronneby hamn. Hållplats för kollektivtrafik med båt finns vid Ronneby 
resecentrum, ungefär en kilometer från planområdet. Cirka en km från planområdet finns Ron-
neby tågstation med avgångar utmed Blekinge kustbana till bland annat Karlskrona, Malmö 
och Köpenhamn/Kastrup. Ronneby Airport finns belägen ungefär 8 km från planområdet, där-
ifrån går avgångar till bland annat Stockholm.  

Parkering 
Inom planområdet finns inget specifikt område med ändamål för parkering. Parkering ska ske 
inom den egna fastigheten. Fastighetsägare ansvarar för att ordna parkeringsplatser för boende.  

En beräkningsmodell har använts för att beräkna hur många parkeringsplatser som krävs inom 
planområdet. Modellen utgår från att 7 parkeringsplatser krävs per 1000 kvadratmeter BTA. 
För en bostadsbyggnad med BTA om ungefär 6750 kvadratmeter krävs enligt modellen 47 
parkeringsplatser, varav 2 platser för funktionshindrade.  

I illustrationen över planförslaget visas hur det är möjligt att tillskapa totalt 86 parkeringsplatser 
inom planområdet. En större del av dessa är befintliga parkeringsplatser, där ungefär 40 stycken 
idag är uthyrda till boende i närområdet. Detta innebär att det finns ungefär 46 stycken kvar-
stående parkeringsplatser som kommer vara tillgängliga för boende inom planområdet efter 
planens genomförande. Bedömningen är därmed att det finns möjlighet att tillskapa ett skäligt 
antal parkeringsplatser för boende inom planområdet. Frågan säkras i samband med bygglovet. 

Utfarter 
Utfart från kvartersmark sker mot Blasius Königsgatan i den norra delen av planområdet.    
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Omgivningsbuller 
Närmsta bullerkällan är Blasius Königsgatan som har en skyltad hastighet av maximalt 50 km/h 
och 30 km/h mellan klockan 7-18. Årsmedeldygnstrafiken är ungefär 3840 fordon. Enligt kom-
munens översiktliga bullerkartering är den ekvivalenta ljudnivån inom planområdet idag max-
imalt 50 dB(A). Maximalnivån idag inom planområdet uppgår till maximalt 65 dB(A).  

 

 

 

 

 

 

 

Ekvivalent- och maximalljudnivå inom planområdet enligt kommunens översiktliga kartering.  

Boverket och SKL har tagit fram en modell för att beräkna utbredningen av buller från vägtra-
fiken i skriften ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”. Avståndet mellan Blasius Königsgatans 
vägmitt och plangränsen uppgår till 45 meter. Det betyder att ljudnivån vid plangränsen enligt 
modellen kommer att utgöras av ungefär 53 dB(A) vid en hastighet av 50 km/h.  

Bedömningen är att om 20 år kommer trafiken utmed Blasius Königsgatan att öka med 10 %. 
Årsmedeldygnstrafiken kommer då att uppgå till 4224 fordon. Ljudnivån vid plangränsen en-
ligt Boverkets och SKL:s modell kommer då att uppgå till ungefär 55 dB(A) vid en hastighet 
av 50 km/h. 

Sammantaget är bedömningen att det finns goda förutsättningar att skapa en god ljudnivå inom 
planområdet som inte leder till olägenhet för boende. Bedömningen är att den trafikökning som 
kan förväntas 20 år framåt i framtiden inte heller kommer att leda till att riktvärden för trafik-
buller överskrids. 

Störningar 
Planens genomförande medför viss ökning av omgivningsbuller och trafik i närområdet. Ök-
ningen bedöms däremot inte bli betydande.   

Vatten och avlopp 
Planområdet kommer att anslutas till det kommunala nätet för vatten och avlopp. Innan planens 
genomförande ska verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas för att inrymma kvar-
tersmark inom planområdet.  

Brandpostnätet ska anläggas med konventionellt system med maximalt 150 meter mellan pos-
terna. Utformning av brandpostsystemet bör ske i samråd med räddningstjänsten.  
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El-, tele- och fiberanslutning 
Planområdet ansluts till det kommunala nätet för el som Ronneby Miljö & Teknik AB ansvarar 
för. Tele och fiber ansluts enligt överenskommelse med aktuella operatörer.  

Förutsättningar för solenergi 
Placeringen av bebyggelsen kan tidigt påverka möjligheterna att utnyttja solens värme passivt. 
Solceller/solfångare placeras rakt i söderläge med vissa mindre förluster i sydväst eller sydost. 
Byggnader kan därmed med fördel placeras med stora takytor mot söder.  

Vid en installation med 40 m² solceller beräknas kvarteret kunna generera upp till 5 800 
kWh/år. Vid en ökning till 100 m² solceller beräknas istället 14 200 kWh/år kunna genereras. 

Värme  
Fjärrvärme är utbyggt i närhet till området och bör vara det naturliga uppvärmningsalternativet 
eftersom det är hållbart och miljövänligt, i enlighet med kommunens generella kvalitetspro-
gram. Anslutning sker enligt överenskommelse med Ronneby Miljö & Teknik AB.  

Avfall 
Planområdet ansluts till det kommunala nätet för avfallshantering som Ronneby Miljö & Tek-
nik AB ansvarar för. 

För att avfallshantering ska ske ändamålsenligt behöver angöring och vändzon inom kvarters-
mark med planbestämmelsen B, utformas i enlighet med Föreskrifter om avfallshantering för 
Ronneby kommun.  

Med hänsyn till närliggande bostadshus regleras den östra kanten av planområdet med prick-
mark och korsmark. Inom denna yta kan angöring och vändzon anläggas.  

Organisatoriska frågor 
Tidplan 
Planen hanteras enligt standardförfarande och kan antas av miljö- och byggnadsnämnden i ok-
tober år 2020. 

• Beslut om samråd april 2020 
• Samråd maj 2020 
• Beslut om granskning september2020  
• Granskning september/oktober 2020  
• Beslut om antagande december 2020 
• Laga kraft december/januari 2020/2021 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. 
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Huvudmannaskap 
Allmän plats inom planområdet har kommunalt huvudmannaskap.  

Ansvarsfördelning 
Ronneby kommun ansvarar för att ta fram förslag till detaljplan och tillhörande handlingar. 
Privat fastighetsägare ansvarar och bekostar erforderliga utredningar som krävs. Privat fastig-
hetsägare ansvarar även för planens genomförande i enlighet med planens bestämmelser samt 
fortsatt skötsel inom kvartersmark. Inom planområdet finns kommunalt huvudmannaskap, vil-
ket innebär att Ronneby kommun ansvarar för allmän platsmark inom planområdet.  

Avtal 
Det har inte upprättats ett planavtal. Detaljplanearbetet bekostas genom planavgift i samband 
med bygglovsansökan. Exploateringsavtal kommer inte att bli aktuellt.  

Fastighetsrättsliga frågor 
Fastighetsbildning 
Området för gata utökas i plan, samt korrigeras efter aktuella förhållanden. Det innebär att del 
av Illern 1 övergår i Ronneby 24:16. Samt att område planlagt som park och plantering i gäl-
lande detaljplan (plannummer 039) planläggs som gata.   

    

Konsekvenser på fastighetsnivå 
Ronneby 24:12: Inom fastigheten regleras markändamål för bostäder. En ny byggrätt innebär 
positiva ekonomiska konsekvenser för fastighetsägaren. Utbyggnad av teknisk service kommer 
att bli aktuellt i samband med planens genomförande.  

Ronneby 24:16: Fastighetsreglering sker med fastigheten Illern 1 då befintlig väg sträcker sig 
inom denna. Del av Illern 1 övergår till 24:16 och regleras som GATA.   
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Björnen 5, Illern 1-2: Angränsar till planområdet och får ny omgivning då medgivet markän-
damål inom planområdet förändras från allmän plats till bostäder.  

Fastighetsägare 
Fastigheten Ronneby 24:12 och Illern 1 ägs av en privat fastighetsägare. Fastigheten Ronneby 
24:16 ägs av Ronneby kommun.  

Servitut 
Inom planområdet finns ett befintligt servitut för lekplats. Innan planens genomförande ska 
servitutet upphävas.  

Ledningsrätt 
I samband med planens genomförande ska en ledningsrätt bildas för befintliga ledningar inom 
planområdet. Befintlig ledningsrätt för vattenledning regleras med en administrativ bestäm-
melse a1 ledningsrätt.  Administrativ bestämmelse u reglerar var ledningar möjliggörs inom 
planområdet.  

Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Planavgift tas ut i samband med bygglovsansökan. Eventuella utredningar bekostas av exploa-
tör. Exploatör har ansvar för planens genomförande och skötsel av kvartersmark. Ronneby 
kommun ansvarar för skötsel inom allmän platsmark.  

Planens genomförande medför att fler har möjlighet att bo inom kommunen, vilket leder till 
positiva ekonomiska konsekvenser för Ronneby kommun. Att fler bor centralt i Ronneby tätort 
kan leda till positiva ekonomiska konsekvenser för företagare i tätorten då fler kan nyttja deras 
varor och tjänster.  

Vägar, Va-anläggningar, etc. 
Planområdet ansluts med fordonstrafik via den norra delen av planområdet till Blasius Königs-
gatan.  

Planområdet ansluts till det kommunala nätet för vatten och avlopp. Innan planens genomfö-
rande ska verksamhetsområdet för vatten och spillvatten utökas för att inrymma kvartersmark 
inom planområdet.  

Fastighetsbildning 
I samband med planens genomförande ska mark föras över från fastigheten Illern 1 till Ron-
neby 24:16.  
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Tekniska frågor 
Vägar, belysning 
Planområdet ansluter till Blasius Königsgatan som finns belägen öster om planområdet. Fas-
tighetsägare ansvarar för att planområdet ges lämplig belysning.  

Vatten och avlopp 
Planområdet ansluts till det kommunala nätet för vatten och avlopp. Anslutningspunkt finns i 
fastighetsgräns, mot lokalgata i norr.  

Med hänsyn till översvämningsrisken som finns i området ska dagvatten fördröjas inom fastig-
heten, läs mer nedan.  

Dagvattenhantering 
Planområdet ligger inom verksamhetsområdet för dagvatten. Befintliga ledningar finns i den 
norra delen av planområdet.  

Hanteringen av dagvattnet i tätbebyggda områden, där stora ytor ofta är hårdgjorda, kan inne-
bära vissa utmaningar för det kommunala dagvattennätet. Därför är det viktigt att redan i pla-
neringsskedet vid en förtätning av bebyggelsen belysa hanteringen av dagvattnet.  

Med hänsyn till den höjd som finns väster om planområdet leds stora mängder vatten till plan-
området i samband med skyfall. Dagvattennätet är idag hårt belastat i närområdet och därmed 
ska så stor volym som möjligt fördröjas inom den egna fastigheten innan vatten leds vidare till 
det kommunala nätet. Fördröjningsmagasin anläggs lämpligen under parkeringsplatser i den 
norra delen av planområdet. För möjligheten till dagvattenhantering under parkeringsplatsen 
begränsas den delen av fastigheten till att endast få förses med komplementbyggnader.    

Det kommunala nätet kan ta emot ett flöde av maximalt 10 l/s. Befintligt dagvattennät är an-
passat för att klara ett 10-årsregn.  

Inom område för Natur, intill befintlig parkerings nordvästra hörn, finns ett öppet dike som 
leder dagvatten från gångvägen och skogsområdet till en dagvattenbrunn med kupol. På grund 
av att gångvägen flyttas västerut behöver befintligt dike göra detsamma. För att hindra att ny 
bebyggelse samt befintlig bebyggelse drabbas av översvämning när mer yta hårdgörs bör en 
liknande anläggning anläggas söder om gångvägen utmed parkeringsplatsens sydvästra hörn.  

För att minska belastningen på befintligt dagvattennät kan exempelvis komplementbyggnader 
förses med sedumtak. 

Inför granskningen kommer beräkningar om volymer som ska kunna magasineras och hanteras 
inom detaljplanen att göras. Inför planens genomförande bör kontakt tas med Ronneby Miljö & 
Teknik AB för diskussion om lämpliga lösningar.  

I detaljplanen ingår bestämmelser om dagvattenhantering inom allmän plats och kvartersmark.  
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Övrigt 
Planförfarande 
Planarbetet bedrivs genom ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).  

Motivering av planbestämmelser 
Detaljplanen reglerar bostadsändamål med en utnyttjandegrad på 30 %. Det skapas därmed 
möjlighet till att förse planen med både bostäder och bostadsnära parkeringsplatser samt vis-
telseytor. Detaljplanen reglerar nockhöjden till 30 meter vilket innebär att planområdets cen-
trala läge utnyttjas till förtätning och byggnation av ett flerfamiljshus om cirka nio våningar. 
Bestämmelser om prickmark reglerar framför allt hur nära ny bebyggelse kan placeras den 
befintliga. Bestämmelser om korsmark tillåter komplementbyggnader, inom den plats med be-
fintlig parkeringsplats tillåts endast komplementbyggnader då det under denna yta är tänkt att 
ha magasin för dagvatten.  

Plantolkning 
Detaljplanen innebär att befintliga detaljplaner inom området upphör att gälla. Inom planom-
rådet kommer marken att ges markändamål för bostäder, natur och gata. Genomförandetiden 
regleras till 5 år. 

Medverkande tjänstemän 
Planförslaget har utformats av stadsarkitekt Helena Revelj, planarkitekt Karolina Bjers och 
planarkitekt Hanna Faming.  

 

Ronneby 
2020-04-07  

 

Helena Revelj   Hanna Faming 
Stadsarkitekt   Planarkitekt 
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