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Planprogram för Leoparden 6 (Kockumvillan) m.fl. 
Ronneby kommun, Blekinge län 
 

 
Område för planprogram 
 
PLANPROGRAM 
 
HANDLINGAR 
 Planprogrammet består av följande  

handlingar: 
 
Planprogram inkl bilaga, dat 2015-09-11  
Behovsbedömning, dat 2015-09-11 
Fastighetsförteckning, dat 2015-10-23 
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SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 Syftet med planprogrammet är att utreda möjligheterna att uppföra 
ett trygghetsboende på fastigheten Leoparden 6 (Kockumvillan). 
Kommunen önskar samtidigt att planen ska vara flexibel över tid 
och planprogrammet undersöker om fler användningar är lämpliga 
och ska tillåtas på fastigheten. Planprogrammet omfattar också 
fastigheterna Leoparden 7 och Lejonet 3 som har en stark 
samhörighet med Leoparden 6 samt angränsande gator för att på ett 
bra sätt förhålla sig till existerande detaljplaner. 
 
Planprogrammet presenterar först övergripande plandata, tidigare 
ställningstaganden och förutsättningarna på platsen. Därefter följer 
en diskussion kring vilka funktioner/användningar som passar på 
fastigheterna. Slutligen presenteras under rubriken Programförslag 
tankar om bebyggelsen på Lejonet 3 och Leoparden 7, bebyggelsen 
på Leoparden 6, angöring till Leoparden 6 samt vändplatsen på 
Esplanaden. För bebyggelse på Leoparden 6 presenteras ett antal 
principförslag i syfte att diskutera de olika alternativens för- och 
nackdelar under programsamrådet. 
 
Viktiga frågor för planen är vilken exploateringsgrad som är 
lämplig på Leoparden 6, vilka användningar som ska tillåtas, var på 
fastigheten byggnation ska få ske samt om Kockumvillan och dess 
grannvillor har ett bevarandevärde och om/hur det i så fall bör 
säkerställas i detaljplanen. 

  
PLANDATA 
Markägo-
förhållanden 

Ronneby Kommun äger Leoparden 6 och marken för allmänna 
platser. Leoparden 7 och Lejonet 3 är privatägda. 
 

 
Skrafferat område visar mark som ägs av Ronneby kommun. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 
Översiktsplan  
 

Översiktsplanen anger inget specifikt för området mer än att det är 
ett tätortsområde.  
 

Detaljplan 
 

För planområdet gäller idag detaljplan nr 59 som vann laga kraft 
1972-01-31. Planen anger område för bostadsändamål med 
fristående hus i högst två våningar. Mot vägarna finns prickmark, 
mark som inte får bebyggas. Mot Blasius Königsgatan är detta 
område djupare än mot Götgatan, Esplanaden och Skolgatan. Högst 
en femtedel av tomterna får bebyggas med en huvudbyggnad och 
ett uthus eller annan gårdsbyggnad. På Lejonet 3 får förutom två 
våningar vinden inredas. På Leoparden 6 och 7 är byggnadshöjden 
satt till 7,6 meter. På Lejonet 3 till 8. Mot Götgatan och Blasius 
Königsgatan får utfarter från fastigheterna inte anordnas av 
trafiksäkerhetsskäl. Esplanaden är utlagd som körbar väg i park för 
gång- och cykeltrafik samt körtrafik till bostadshusen i kv Lejonet 
och Leoparden samt Snäckebacksskolan. Längs Blasius 
Königsgatan finns en bussficka i höjd med Lejonet 3. 
 

Miljöbedömning Gällande lagstiftning innebär att kommunen ska bedöma om 
genomförandet av planen kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan eller inte, en s k behovsbedömning. Om kommunen i 
behovsbedömningen kommer fram till att ett genomförande av 
planen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning göras. I en miljöbedömning ingår att upprätta en 
miljökonsekvensbeskrivning, MKB. 
 
För detta projekt har en behovsbedömning genomförts och 
kommunens ställningstagande är att planens genomförande ej kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed 
inte behöver upprättas. 

  
Lokala miljömål Kommunfullmäktige antog lokala miljömål 2014-01-30 § 20. 

Planen bidrar till att de lokala miljömålen uppnås och däribland 
främst en god bebyggd miljö, giftfri miljö och begränsad 
klimatpåverkan. Det genom att ny bebyggelse planeras i form av 
förtätning i ett centralt läge, vilket ger möjlighet till större andel 
hållbara transporter. Kommunen har därtill antagit ett generellt 
kvalitetsprogram för byggande och planering inspirerat av 
hållbarhets- och innovationskonceptet Cradle to cradle®, vilket 
kommer ligga till grund för den planerade nybyggnationen på 
Leoparden 6. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
Mark och natur På Snäckebacken och fastigheten Höken 6 (Snäckebacksskolan) 

finns skyddsvärda träd och hotade arter har påträffats. Det rör sig 
framförallt om äldre ekar, parklindar och askar och till dem hörande 
arter såsom ekticka och oxtungssvamp. Området ligger utanför 
planområdet och bedöms inte påverkas av den typ av förändringar 
som diskuteras. 
 
I mitten av Leoparden 6 står en fin ask. Trädet hade kunnat utgöra 
en fin centerpunkt på en grönyta/gård mellan villan och nya 
byggnader längre ner på tomten. I nedre delen av tomten finns en 
hel del olika träd, bland annat lönnar, björkar och bokar samt ett 
äppel- och ett päronträd. Närmst korsningen Blasius 
Königsgatan/Götgatan finns en grupp bokar med inslag av några 
björkar och lönnar. Träden upplevs ha betydelse som avskärmning 
mot trafiken vid korsningen, inte så mycket decibelmässigt som 
visuellt. Det är positivt om de kan bevaras.  

  
Radon Det finns inga indikationer på radon i området. 
  
Geoteknik Området ligger i gränsen mellan de grundare moränlagren i väster 

och de djupare ler- och siltlagren i de östra lägre liggande delarna 
av fastigheterna.  
 
I gis-skikt från SGI indikeras ras- och skredrisk på Leoparden 6 och 
Skolgatan samt i ena hörnet av Lejonet 3. Gis-lagret i fråga är en 
generell bedömning av SGI baserat på höjdkurvor och jordlager. 
Kommunen bedömer att det inte finns behov av någon geoteknisk 
utredning i planskedet. Denna bedömning grundar sig på 
erfarenheter av byggnation på motsvarande markförhållanden samt 
erfarenheter från kringliggande byggnader. Dock krävs i likhet med 
all annan nybyggnation att en detaljerad geoteknisk utredning 
genomförs i projekteringsskedet. 

  
Bebyggelse Byggnaderna inom planområdet är friliggande småhus. Lejonet 3 

och Leoparden 7 används som privatvillor medan Kockumvillan 
hyrs ut till en idrottsförening och två fackförbund av kommunen. 
 
Omkringliggande bebyggelse är i väst Snäckebackskolan och i norr, 
öster och söder bostäder. Nordöst och sydväst om området finns 
några friliggande småhus, men till mesta delen är det 
flerbostadshus. 
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Fördelningen mellan friliggande småhus (orange) och 
flerbostadshus (gula). 

  
Byggnadskultur och 
gestaltning 

De tre villorna längs Esplanaden utgör tillsammans ett litet 
exklusivt villakvarter med högreståndsvillor från början av 1900-
talet. Längst in mot stan ligger Prinshuset som flyttades från 
Karlskrona till sin nuvarande plats 1908. Sedan kommer 
Kockumvillan ritad 1926 och sist landsfiskal Abrahamssons villa 
från 1921. De har anspråksfulla byggnader i grannskapet, t.ex. 
läroverksbyggnaden från 1913 och Tingshuset från 1910. 
 
 

 
Bild från Blasius upp mot Snäckebacksskolan innan Kockumvillan 
byggdes. Till vänster syns landsfiskal Abrahamssons villa och i 
mitten strax till höger om den större skolbyggnaden syns 
Prinshuset. Bild som fåtts från fastighetsägaren till Lejonet 3, 
ursprung okänt. 
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Prinshuset 
 
Prinshuset har tidigare stått vid Kungsbron i Karlskrona där det 
under en tid beboddes av prins Oscar Bernadotte och hans familj, 
därav namnet prinshuset. När residenset i Karlskrona skulle byggas 
flyttades prinshuset till Esplanaden. Av ritningar i kommunens arkiv 
att döma putsades då husets träfasad och det fick vissa drag av den 
rådande jugendstilen. År 1917 ändrades husets stil åter efter nya 
ideal samtidigt som några mindre tillbyggnader gjordes. Huset fick 
en nyklassisistisk stil och det är främst den som vi ser hos huset 
idag, även om man kan ana att det har haft ett omväxlande liv. Den 
nyklassisistiska stilen kännetecknas i byggnaden av gavlarnas 
tympanonfält med tandsnitt i en obruten takfot, fasadkulören, de 
markerade husknutarna, den tydliga sockeln, det flacka taket och 
entrén med sitt tympanonfält och kannelerade pelare. 
 

 
Kockumvillan 
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Kockumvillan, ritad 1926, uppfördes av direktör Erik Kockum i 
samband med att han övertog chefsbefattningen vid Kockums 
Jernverks AB. Byggnaden ritades av stockholmsarkitekten Herbert 
Kockum, släkting till byggherren. Byggnaden har en nyklassicistisk 
stil, vilket bland annat syns på gavelns tympanonfält, de 
kannelerade kolonnerna vid huvudentrén, färgsättningen, det flacka 
taket, den obrutna takfoten med tandsnitt, fönsteromfattningarna, 
balustraderna med balusterdockor kring de små balkongerna, 
avsaknaden av takkupor och den symmetriska fönsterplaceringen. 
På H Kockums ritningar har byggnaden även fönsterluckor, men det 
är oklart om byggnaden någon gång har haft några. Byggnaden hade 
vid uppförandet en kolonnförsedd loggia som nu är inbyggd. 
Förändringen skedde 1964 och innebar att loggian byggdes in samt 
att utrymmet för garage och förråd under loggian utökades. Interiört 
verkar det ha gjorts en hel del ändringar av väggars placeringar 
m.m. I rummet som byggdes som bibliotek finns ett målet tak och 
en väggfast hylla med eldstad som är fina. Det finns ytterligare 
några nyklassicistiska villor från denna period i Ronneby, bl.a. på 
Föreningsgatan, Götgatan och Norra Höggatan. I jämförelse med 
dem är dock Kockumvillan större och mer påkostad på grund av att 
det här fanns en beställare med resurser. 
 

 
Landsfiskals Abrahamssons villa 
 
Landsfiskals Abrahamssons villa byggdes 1921 och stilmässigt kan 
man se influenser från nyklassicism, men även andra drag. Bland 
byggnadens nyklassisistiska drag märks symmetrin i fasaderna, 
frontespisernas utformning med tympanonfält, de halvmåneformade 
fönstren och den markerade och centralt placerade entrén. Övriga 
drag som inte brukar tillskrivas nyklassicism är t.ex. den höga 
resningen på taket, att man bryter takfoten, hinten till burspråk på 
baksidan och fasadfärgen. Dessa drag skulle istället kunna 
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tillskrivas jugend eller nationalromantik. Villan byggdes också i en 
tid då nyklassicism var nytt och det även fanns andra stilideal. På 
ritningar i kommunens arkiv kan man se att det funnits alternativa 
utformningsidéer med en starkare uttryckt nyklassisistisk stil, 
exempelvis en annan port. 
 
Fastighetsägarna till Lejonet 3 och Leoparden 7 har i dialoger i det 
inledande planskedet varit mycket positiva till att Kockumvillan och 
stilen längs gatan bevaras. 

  
Fornlämningar Det finns inga utpekade fornlämningar i området. 

 
Kollektivtrafik Både Götgatan och Blasius Königsgatan är kollektivtrafikstråk. Vid 

hållplats Götgatan stannar bl.a. linje 24, 25 och 211. Vid hållplats 
Snäckebacksskolan stannar linje 23. 
 

 
Linjesträckning och hållplatser i och kring planområdet. 
 
Gångtrafikanter har ca 650 m till tågstationen. 

  
Service Området ligger centralt med nära tillgång till olika typer av service. 

Det är ca 350 m till Ronneby torg och 100 m till Hälsocentrum med 
vårdcentral m.m. 
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Gatumark Inom planområdet går Blasius Königsgatan i nord-sydlig och 

Götgatan i öst-västlig riktning. De är båda en del av stadens 
huvudvägnät. Årsdygnmedeltrafiken (det genomsnittliga trafikflödet 
per dygn mätt som fordon/dygn) vid olika mätpunkter kring 
planområdet kan ses nedan. 
 

 
Årsdygnsmedeltrafiken vid olika mätpunkter kring planområdet. 
Först står vilket år mätningen gjordes. 
 
I området finns också de två lokalgatorna Esplanaden och Skolgatan 
som servar de intilliggande byggnaderna. Leoparden 6 angörs idag 
från Skolgatan. Gatans nedre del är idag avstängd för vägtrafik och 
fortsätter som GC-väg ner till busshållplats Götgatan. Esplanaden 
avslutas med en vändplats i höjd med Leoparden 7. 
 
Fastighetsägarna till Lejonet 3 och Leoparden 7 har påtalat att gatan 
upplevs smal och att det, tillsammans med kantstensparkeringen 
framför Kockumvillan, leder till en flaskhalseffekt för trafiken på 
gatan. Avsmalningen av gatan gjordes avsiktligt för att sakta ner 
trafiken. Kommunens trafikplanerare och planarkitekten har besökt 
området vid två tillfällen på morgonen när det är som mest trafik till 
skolan utan att uppleva någon problematik kring trafiken.  
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GC-vägar (heldragna) och gångvägar (streckade) i området. 
 

Trafikbuller För huvudvägnätet gjordes bullerberäkningar 2011 baserat på de 
trafikmätningar som fanns 2010. Trafikmängden i området har inte 
förändrats nämnvärt sedan mätningen gjordes och bedömningen är 
därför att mätningen kan fungera som underlag i planarbetet. 
Resultatet för planområdet kan ses nedan. 
 

 
Resultat av bullerberäkningar för huvudvägnätet 2011, ekvivalent 
ljudnivå 2 meter ovan mark. 
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Resultat av bullerberäkningar för huvudvägnätet 2011, maximal 
ljudnivå 2 meter ovan mark. 
 
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
bör buller från vägar inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
en bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 
dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden. Undantag finns för bostäder som är högst 
35 kvm där det istället för punkt ett gäller att buller från vägar inte 
får överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostads fasad. Om 
de nämnvärda riktvärdena i punkt ett överskrids bör en ljuddämpad 
sida (som uppfyller kraven) åstadkommas dit minst hälften av 
bostadsrummen är vända. Om riktvärdena i punkt två överskrids bör 
nivån inte överskridas mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger 
per timme mellan kl 06-22. 
 
En förutsättning för att en tyst sida ska kunna uppnås är att nya 
byggnader placeras längs Blasius Königsgatan och skapar en 
bullerdämpande skärm för resterande kvartersmark. Uteplatser bör 
då placeras på den tysta sidan av byggnaderna. Planbestämmelser 
som säkerställer detta planeras införas i detaljplanen. 

  
Vatten och avlopp Kvarteret är anslutet till kommunens VA-nät för spillvatten och 

vatten. 
 

FUNKTIONSANALYS 
 Syftet med det här avsnittet är att diskutera vilka funktioner/ 

användningar som är lämpliga på Leoparden 6 utifrån kommunens 
behov och fastighetens lämplighet. Diskussionerna utgår ifrån att 
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Kockumvillan bevaras. För Leoparden 7 och Lejonet 3 är det 
naturligt att pågående användning för boende fortsätter. 
 
Dagens användning på Leoparden 6 kan närmast beskrivas som 
kontor, även om huset ursprungligen byggdes för boende. Ronneby 
har ett behov av fler bostäder för äldre då befolkningsprognoser 
visar på en åldrande befolkning. Enligt en skrivelse från 
Äldreförvaltningen till Äldrenämnden (dat. 2015-01-12) har 
kontakter med de äldre och deras organisationer visat att fler 
lägenheter i trygghetsboende ligger högst upp på de äldres 
prioriteringslista. Ronneby har i nuläget också brist på lägenheter i 
flerbostadshus och ett behov av fler förskolor. 
 
Fastigheten Leoparden 6 har ett centralt läge med närhet till såväl 
centrums handelsutbud, skola, hälsovårdscentrum, grönområde och 
kollektivtrafik och lämpar sig på det sättet till flertalet funktioner. 
 
Fastigheten vore ett för staden gynnsamt läge för nya bostäder då 
befintlig infrastruktur kan utnyttjas och de boende får en bra 
tillgång till service i närområdet. Den centrala placeringen 
uppmuntrar också till fler resor med kollektivtrafik eller gång/cykel 
istället för med bil. Boende på fastigheten skulle kunna innebära att 
befintlig byggnad används som bostadshus och/eller att tomten 
förtätas. Plantekniskt räknas trygghetsboende in under 
användningen boende. Trygghetsboende är en relativt ny typ av 
äldreboende. Grundtanken är att säkerställa att det finns bostäder för 
äldre med möjlighet till social samvaro och trygghetsboenden ska 
därför ha lokaler för gemensamma aktiviteter såsom måltider, social 
samvaro, hobby och rekreation. I ett trygghetsboende hyr eller 
köper de boende sin bostad på eget initiativ och till skillnad från 
äldreboenden ingår inte mat, service, omvårdnad eller sjukvård. 
Oftast finns personal/bovärd vissa tider varje dag som hjälper till att 
ordna aktiviteter och social samvaro. 
 
Även om personer som flyttar till ett trygghetsboende i regel inte 
har nedsatt rörelseförmåga bör trygghetsbostäder vara planerade så 
att man kan bo kvar om man får en funktionsnedsättning som kräver 
hjälpmedel vid förflyttning. Markhöjden vid Esplanaden är runt + 
13,5 m medan den invid Blasius Königsgatan ligger runt + 8,5 m. 
Detta betyder att fastigheten sluttar en hel del i förhållande till 
vilken lutning det ska vara på gångar och ramper för att personer 
med nedsatt rörelseförmåga lätt ska kunna använda dem, vilket 
ställer krav på designen av ett ev. trygghetsboende. Det finns 
möjlighet att göra ramper från fastighetens lägre deltill 
huvudbyggnadens entré, men det blir många ramper efter varandra. 
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Andra lösningar som skulle förbättra tillgängligheten vore att skapa 
en ny entré till Kockumvillan i garagets nivå så att man kan ta sig in 
i villan från en lägre nivå, att göra förändringar av marknivån så att 
nya byggnaders entréer kommer närmre nivån vid garaget 
(möjlighet för suterränglösningar finns till viss del) eller att bygga 
ihop Kockumvillan med tillkommande bebyggelse. Samtidigt måste 
ny bebyggelse på fastigheten ta hänsyn till villans kulturvärden, 
vilket gör att alla lösningar enligt ovan kanske inte bedöms som 
lämpliga. Om man går vidare med att utveckla ett trygghetsboende 
på fastigheten är det viktigt att stor hänsyn tas till 
tillgänglighetsfrågan och hur lösningar på den samtidigt skapar en 
bra stadsbild. För att ett trygghetsboende ska bli ekonomiskt 
lönsamt bedöms en storlek på ca 2000 BTA1 krävas. Villan har idag 
en BTA runt 500 kvm (källaren ej medräknad). 
 
Fastigheten har stora vistelseytor utomhus med en varierande 
terräng och ligger i direkt anslutning till Snäckebacksskolan och 
Snäckebacken där det planeras för en ny kommunlekplats. På det 
sättet passar placeringen bra för en förskola. För två nya 
förskoleavdelningar behövs ca 375 kvm yta. Den existerande 
Kockumvillan bedöms inte passa för ändamålet, men 
kombinationen av ex. ett kansli i villan och förskoleavdelningar 
genom förtätning vore en möjlighet. 
 
Som beskrivits ovan används villan idag i huvudsak för 
kontorsverksamhet och den användningen skulle kunna vara 
lämplig även i framtiden. Idag ses dock inget stort behov för 
kontorsbyggnader i Ronneby. 
 
Man kan också tänka sig kombinationer av ovanstående funktioner.  
 
Överlag bedöms eventuell förtätning på fastigheten lämpligast mot 
Blasius Königsgatan där tomten är planare och byggnaderna kan 
utnyttjas för att sänka trafikbullernivån samt för att Kockumvillan 
därigenom inte får nya byggnader direkt inpå sig utan en grönyta 
och luftighet runt omkring sig som gör att den fortfarande upplevs 
som en villa. 

  
PROGRAMFÖRSLAG 
Principförslag för 
bebyggelse på 
Leoparden 6 

I en bilaga till det här planprogrammet presenteras olika 
principförslag för bebyggelse på Leoparden 6. De förslag som 
presenteras tar sin utgångspunkt i att Kockumvillan bevaras. Till 
varje förslag presenteras information om exploateringsgrad, 

                                                 
1 Bruttoarea, summan av våningsplanens area  
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passande funktioner, höjd och förutsättningar för tillgänglighet för 
rörelsehindrade. Syftet med detta är att diskutera de olika 
alternativens för- och nackdelar under programsamrådet och det är 
något kommunen gärna får in synpunkter på. 
 
Villan anses vara värdefull bebyggelse enligt PBL 8 kap 13 § och 
planeras att skyddas från rivning genom planbestämmelse i 
kommande detaljplan. Enligt PBL skall ändringar och tillägg i 
bebyggelse göras varsamt så att byggnaders befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas. Detaljplanen planeras innehålla en 
varsamhetsbestämmelse som beskriver vilka karaktärsdrag som är 
viktiga att behålla hos villan. 
 
Varsamhetsbestämmelsen för villan planeras utformas som 
Kulturhistoriskt/miljömässigt värdefull byggnad som ska bibehållas till sin 
karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, takvinkel, 
material, färgsättning samt detaljeringsgrad av utsmyckning. 
Komplementbyggnader, tillbyggnader och ev andra nybyggnader skall ges en 
utformning i samklang med huvudbyggnaden. 

  
Lejonet 3 och 
Leoparden 7 

På Lejonet 3 och Leoparden 7 är det som tidigare nämnts naturligt 
att pågående användning för boende fortsätter. Fastigheterna är idag 
bebyggda med ca 210 respektive 260 kvm byggnadsarea. 
Fastighetsägarna har uttalat önskemål om att exempelvis kunna 
bygga in en carport, inreda en vind och bygga ett växthus. 
Exploateringsgraden planeras sättas till 275 kvm vilket möjliggör 
ovanstående önskningar. 
 
Bestämmelsen om högst en huvudbyggnad planeras kvarstå. För 
huvudbyggnaderna planeras en totalhöjd att sättas efter den höjd de 
har idag. För komplementbyggnader planeras en byggnadshöjd om 
4 m sättas.  
 
Även dessa två villor anses vara värdefull bebyggelse enligt PBL 8 
kap 13 § och planeras att skyddas från rivning genom 
planbestämmelse i kommande detaljplan. Enligt PBL skall 
ändringar och tillägg i bebyggelse göras varsamt så att byggnaders 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Detaljplanen 
planeras innehålla varsamhetsbestämmelser som beskriver vilka 
karaktärsdrag som är viktiga att behålla hos de två villorna. 
Inriktningen är bevarande och utveckling. Tanken är inte att hindra 
fastighetsägarna från att göra det de har önskat ex. inbyggnad av 
carport, växthus och inredning av vind, utan att styra hur det görs på 
ett sätt som behåller byggnadernas värden. Genom att 
varsamhetsbestämmelser införs blir bedömningen lättare vid 
framtida bygglov och fastighetsägarna kan redan innan de söker 
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bygglov se vad kommunen kommer att bedöma. Kommunen ger 
också gärna råd kring utformningen inför en bygglovsansökan. För 
att kommunen skall kunna följa upp beaktandet av karaktärsdragen 
planeras bygglovsplikten utökas. Enligt kommunens nu gällande 
PBL-taxa (antagen av kommunfullmäktige 2011-06-16, § 159, och 
reviderad genom beslut i kommunfullmäktige 2012-03-29, § 82) 
behöver fastighetsägare inte betala någon avgift för bygglov som 
faller inom denna kategori. Varsamhetsbestämmelsen för villorna 
planeras utformas som den för Kockumvillan. 
 
Fastighetsägarna till Lejonet 3 har uttalat en önskan om att få köpa 
till marken mellan deras fastighetsgräns mot Esplanaden och själva 
vägen. Marken innehåller växtlighet som planterats som en del av 
Lejonet 3:s tomt. Kommunen anser att gatumarken skall 
harmonisera med hur det ser ut norr och söder om Lejonet 3. Det 
finns idag inga planer på att göra vägen bredare, men kommunen 
vill ha kvar marken som reserv för framtiden. 

  
Angöring till 
Leoparden 6 

I arbetet med planprogrammet har två olika alternativ för angöring 
till fastigheten studerats. I båda förslagen angörs fastigheten i dess 
norra del. Angöringar längre söderut har inte studerats då det inte 
anses lämpligt med hänsyn till störningar av korsningen Blasius 
Königsgatan/Götgatan. Detaljplanen planeras istället innehålla 
utfartsförbud i fastighetsgränserna nära korsningen. Skisser på de 
studerade principerna kan ses nedan. 
 

 
1) Angöring från Esplanaden som idag 
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2) Angöring från Blasius Königsgatan, alternativet innebär att 
busshållplats Götgatan försvinner och trafiken därifrån hänvisas 
till hållplatserna Söderbro och Snäckebacksskolan 
 
Alternativ 1 betyder att, beroende på funktion på Leoparden 6 (se 
tidigare diskussion), kan trafiken på Esplanaden öka något. Skulle 
man bygga ett trygghetsboende kan det enligt skisserna bli uppemot 
20 lgh. Bedömningen är att Esplanaden klarar en sådan 
trafikökning. Detta alternativ hade också betytt att busshållplatsen 
Götgatan kan finnas kvar. 
 
Alternativ 2 innebär en snabbare åtkomst till fastigheten eftersom 
man inte behöver köra runt Lejonet 5 och 3, men kan också ge 
svårigheter när bilister som kommer från korsningen Blasius 
Königsgatan/Götgatan ska svänga vänster (de riskerar att stoppa 
upp trafik och störa trafikljusen). Detta gör att en vänstersväng 
eventuellt inte hade varit möjlig vid detta förslag. Parkering i 
Leopardens nordöstra hörn hade varit naturligt vid alternativ 2, men 
hade tagit upp en hel del av den mark som anses bäst att bygga på. 
Förslaget hade också inneburit ytterligare en in-/utfart på stadens 
huvudvägnät, något man normalt försöker undvika. 
 
Bedömningen är att fördelarna överväger för alternativ 1 och att det 
är detta man bör gå vidare med i detaljplanen. 
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Vändplatsen på 
Esplanaden 

Vändplatsen längst upp på Esplanaden är ngt liten och grannar har 
påtalat att bilar har svårt att vända på ytan och ibland kör upp på 
trottoarerna runt vändplatsen för att komma runt. Nedan syns ett 
förslag för ändrad vändplats som skulle kunna möjliggöras i 
kommande detaljplan. 
 

 
Skiss på möjlig utökning av vändzon och dragning av gc-väg. 

  
GENOMFÖRANDE  
ORGANISATORISKA FRÅGOR  
Tidplan Planen hanteras enligt ett utökat planförfarande och planeras antas 

av kommunfullmäktige i slutet av 2:a eller början av 3:e kvartalet 
2016. 
 
Godkännande för programsamråd i miljö- och byggnadsnämnden, 
sep 2015 
Programsamråd okt-nov 2015 
Godkännande för samråd i miljö- och byggnadsnämnden, 1:a 
kvartalet 2016 
Samrådsutställning 1:a kvartalet 2016 
Granskningsutställning 2:a kvartalet 2016 
Beslut om antagande 2:a/3:e kvartalet 2016 
Laga kraft 3:e kvartalet 2016 

  
Genomförandetid Genomförandetiden planeras sättas till 5 år från den dag planen 

vinner laga kraft. 
  



 Planprogram 
 Diarienr:2015/62 

Detaljplan för Leoparden 6 m.fl. Planprogram 
18(18) 

Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 
  
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
Fastighetsreglering Den förslagna dragningen av gc-vägen och delar av vändplatsen på 

Esplanaden sträcker sig in på fastigheten Höken 6 
(Snäckebacksskolan). Detaljplanen bör följas av en 
fastighetsreglering där mark från Höken 6 överförs till Ronneby 
24:16 (Esplanaden m.m.). 

  
EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi  Kommunen bekostar planändringen. Kostnader tas in genom 

planavgifter i samband med kommande bygglov. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
Dagvattenhantering Kvarteret ingår i kommunens verksamhetsområde för dagvatten. 

Detaljplanen planeras inte ställa några krav kopplat till dagvatten, 
men kommunen är positiv till om framtida fastighetsägare fördröjer 
dagvatten på fastigheten innan det släpps ut på det allmänna nätet. 
Detta ger en lokal rening av vattnet och en buffert vid framtida 
större regn. 

  
ÖVRIGA FRÅGOR  
Miljöbedömning Planförslaget bedöms ej innebära att särskild 

miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. 
  
Plantolkning Den nya detaljplanen kommer ersätta delar av detaljplan nr 59 som 

vann laga kraft 1972-01-31. I syd och väst kommer den gränsa till 
detaljplanerna nr 86 som vann laga kraft 1999-07-08, detaljplan 46 
som vann laga kraft 1944-06-15, detaljplan 37 som vann laga kraft 
1953-09-04, detaljplan 39 som vann laga kraft 1950-11-10 samt 
detaljplan 46 som vann laga kraft 1944-06-15. 

  
Medverkande 
tjänstemän 

Planförslaget har utformats av planarkitekt Helena Revelj, Ronneby 
kommun. 
 

Ronneby 
2015-09-11 
 
 

  

Helena Revelj 
Planarkitekt 
 

  David Gillanders 
Stadsarkitekt 
 

  

 
 



Princip 1
Bebyggelsestrukturen ”fylls i”

Beskrivning
Två byggnader i samma skala som de två bostadshusen på motsatt 
sida Blasius Königsgatan placeras mot Blasius Königsgatan. De 
tillkommande byggnaderna är som villan friliggande med luft och 
grönska omkring sig. Siktlinjer upp mot villan från Blasius bevaras.

Exploateringsgrad
ca 1300 kvm BTA

Passande funktioner
boende, kontor, blandade (ex. förskola i bottenvåningarna och boende/
kontor ovanpå)

Höjd
tre våningar (byggnadshöjd ca 10 m mot Blasius)

Förutsättningar för tillgänglighet
Ramper/ ny entré till Kockumvillan

Princip 2
L-formad byggnad

Beskrivning Alt A
En volym längs Blasius Königsgatan kombineras med en volym längs 
Skolgatan. Volymen längs Skolgatan möjliggör en höjd marknivå mot 
dagens parkeringsyta och en entré från byggnadens andra våning ut mot 
ytan.

Exploateringsgrad
ca 1700 kvm BTA

Passande funktioner
boende, kontor, blandade (ex. förskola i bottenvåningarna och boende/
kontor ovanpå) 

Höjd
tre våningar (byggnadshöjd ca 10 m mot Blasius)

Förutsättningar för tillgänglighet
Ramper/ ny entré till Kockumvillan/markhöjning och entré från våning 
2 i den nya byggnaden.

 
 

Beskrivning Alt B
Samma som princip 2A förutom att en gång sammanbinder 
Kockumvillan med byggnaden som ligger längs Skolgatan. Gången 
utformas i genomsiktligt material (ex. glas) för att kopplingen inte 
ska störa villans uttryck så mycket. Förslaget med gång bygger på att 
lägenheterna nås via invändig korridor.

Exploateringsgrad
Samma som alt A + några kvm för gången

Passande funktioner
Samma som alt A

Höjd
Samma som alt A

Förutsättningar för tillgänglighet
Gången

PRINCIPFÖRSLAG FÖR BEBYGGELSE PÅ LEOPARDEN 6
Bilaga till planprogram för Leoparden 6 m.fl.



Princip 3
Bebyggelse längs med Blasius Königsgatan

Beskrivning Alt A.
Tre olika volymer efter varandra längs Blasius Königsgatan. Höjden 
på de tre volymerna varieras mellan tre våningar (i mitten) och två 
våningar (ytterst). Avståndet mellan fasaden och gatan varieras för att 
ge en mer varierande fasad mot Blasius Königsgatan. Den ger också en 
mer omsluten ”gård”.

Exploateringsgrad
ca 1250 kvm BTA

Passande funktioner
boende, kontor, blandade (ex. förskola i bottenvåningarna och boende/
kontor ovanpå) 

Höjd
tre våningar (byggnadshöjd ca 10 m mot Blasius), två våningar 
(byggnadshöjd ca 7 m mot Blasius)

Förutsättningar för tillgänglighet
Ramper/ ny entré till Kockumvillan

  
  
  

Beskrivning Alt B. 
Samma som princip 3A, förutom när det gäller höjderna på 
byggnaderna. I detta fall är alla tre våningar mot Blasius och två mot 
Kockumvillan. Avståndet mellan fasaden och gatan varieras för att ge 
en mer varierande fasad mot Blasius Königsgatan. Den ger också en 
mer omsluten ”gård”.

Exploateringsgrad
ca 1350 kvm BTA

Passande funktioner
boende, kontor, blandade (ex. förskola i bottenvåningarna och boende/
kontor ovanpå) 

Höjd
tre våningar (byggnadshöjd ca 10 m mot Blasius), två våningar 
(byggnadshöjd ca 7 m mot Blasius)

Förutsättningar för tillgänglighet
Ramper/ ny entré till Kockumvillan

Princip 4
Låg bebyggelse
  

Beskrivning
En byggnad i 1 vån längs Blasius Königsgatan.

Exploateringsgrad
ca 400 kvm BTA

Passande funktioner
förskola i den nya byggnaden och boende/kontor i Kockumvillan

Höjd
1 våning (byggnadshöjd ca 5 m mot Blasius)

Förutsättningar för tillgänglighet
n/a
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