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Förord
Karlshamns kommuns översiktsplan antogs i maj 2015 och är ett kommunövergripande dokument. I 
översiktsplanen är Svängsta utpekad som en viktig tätort för kommunen och som ett område med stor 
potential att kunna utvecklas.  

Det finns en generell viljeriktning från kommunens sida att Svängsta ska förtätas med naturnära och 
attraktiva boenden samtidigt som närings- och föreningslivet ska stärkas och ortens kulturmiljöer 
bevaras. Ett fördjupningsarbete som pekar ut möjligheter för en sådan utveckling är ett viktigt steg mot 
en hållbar utveckling för både Svängsta och kommunen som helhet.

Under våren 2018 inleddes planarbetet med en tidig dialog och workshop med de som bor och verkar i 
Svängsta. Under hösten 2018 och vintern 2018/2019 har dialogen fortsatt med både kommunens egna 
tjänstepersoner, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge och Svängstas samhällsförening. 

Hösten 2019 ställdes planen ut på samråd för allmänheten och myndigheter att ta del av. Under vintern 
2019/2020 reviderades planförslaget något och ställdes sedan ut för granskning under våren 2020. 
Sommaren 2020 genomfördes de sista justeringarna av planarbetet inför dess antagande. 

Medverkande
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Anna Lyggemark

Arbetsgrupp:
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Tidigare beslut
Beslut om samråd 2019-05-21
Beslut om granskning 2020-04-14
Beslut om antagande 2020-09-28
Laga kraft 2020-10-26



Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort 3Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

2 Förord

5 BAKGRUND
5 Syfte och mål med ändringen
5 Process
5 Dokumentets uppbyggnad

7 MÅL, PLANER OCH PROGRAM
7 Globala hållbarhetsmål - Agenda 2030
7 Vision för Sverige 2025
7 Miljökvalitetsmål
8 Attraktiva Blekinge 
8 Karlshamns kommuns översiktsplan   
 2030
9 Svängstas koppling till internationell,   
 nationell och regional planering

12 ORTSANALYS del 1 - Svängstas   
 förutsättningar
12 Här ligger Svängsta!
12 Markägoförhållanden
12 Plansituation
14 Historisk tillbakablick 
15 Befolkningsutveckling
16 Nulägesbeskrivning
24 Hänsynsområden & riksintressen
26 Klimat, hälsa och säkerhet

28 ORTSANALYS del 2 - Styrkor och   
 svagheter
29 Svängstas styrkor och svagheter

33 ORTSANALYS del 3 - Svängstas   
 identitet 

35 PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG
36 Illustration föreslagen utveckling
37 Karta för mark- och vattenanvändning

38 STRATEGISKA INRIKTNINGAR
38 Utveckla generations-överskridande   
 knutpunkter
39 Bryta barriärer
40 Öka tryggheten

41 CENTRALA SVÄNGSTA
41 Ändring gentemot Översiktsplan  
 Karlshamn 2030
42 Utvecklingsområden

47 KRANSBEBYGGELSEN
47 Ändring gentemot Översiktsplan  
 Karlshamn 2030
48 Utvecklingsområden
66 Grönstruktur
69 Teknisk försörjning
70 Klimat, hälsa och säkerhet

72 ABBORRESJÖN OCH HUNDSJÖN
72 Ändring gentemot Översiktsplan  
 Karlshamn 2030
73 Abborresjön
73 Hundsjön
73 Koppling till turism

75 SAMMANFATTNING AV    
 PLANFÖRSLAGET 

76 ÅTERKOPPLING TILL  
 STRATEGIERNA

Bilaga: Länsstyrelsens granskningsyttrande



Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

INLEDNING

Marieborg IP



Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort 5Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

En ändring av översiktsplanen 
innebär att ett specifikt 
område, antingen geografiskt 
eller funktionellt, lyfts ut från 
kommunens översiktsplan och 
studeras mer ingående i ett 
fördjupningsarbete. 

Genom en ändring av översiktsplanen kan 
kommunen arbeta med aktuella planeringsfrågor 
och på så sätt hålla kommunens översiktsplan 
uppdaterad.
 
En sådan ändring kan täcka allt från större 
områden till enskilda kvarter, beroende på 
ändringens syfte. Hur detaljerad fördjupningen 
ska vara beror dels på dess syfte och dels på 
vilka planeringsfrågor som ska behandlas i 
planförslaget.

Syfte och mål med 
ändringen
Syftet med ändringen är hitta nya miljöer för 
byggnation i Svängsta och samtidigt skapa 
förutsättningar för upprustning av befintliga 
miljöer. Genom att ta fram ett mer detaljerat 
planeringsunderlag för utvecklingen av Svängsta 
kan en helhetsbild över tätortens möjligheter tas 
fram och vägleda framtida beslutsfattanden.  

Fördjupningsarbetet syftar vidare till att 
stärka dialogen mellan kommuninvånare och 
Karlshamns kommun för att på så sätt kunna öka 
förståelsen mellan båda parternas avsikter med 
den framtida markanvändningen. 

Process
Planarbetet startade i januari 2018 med att 
kommunstyrelsen beslutade att en fördjupning 
av översiktsplanen skulle tas fram för Svängsta 
tätort. I april 2018 anordnade kommunen 

BAKGRUND
en workshop tillsammans med invånare i 
Svängsta där utvecklingsmöjligheter och brister 
diskuterades gruppvis. 

För att gå vidare med arbetet efter den inledande 
workshopen skapades en tjänstemannagrupp 
inom kommunens egen organisation där 
utvecklingsförslag och behov presenterades och 
diskuterades vid olika tillfällen. En tidig dialog 
har även förts med bland annat Länsstyrelsen 
Blekinge, Region Blekinge och Blekingetrafiken 
där olika regionala frågor har diskuterats. 

I mars 2020 fördes även en dialog 
med kommunens ungdomsråd där 
utvecklingspotentialer i Svängsta diskuterades i 
en gemensam workshop. 

En löpande dialog med medborgare, tjänstemän 
och politiker kommer föras under hela 
planprocessen för att hela tiden kunna förankra 
planförslaget hos olika aktörer. 

Dokumentets 
uppbyggnad
Dokumentet är uppdelat i två delar, ortsanalys 
och planförslag. I ortsanalysen beskrivs bland 
annat Svängstas lokala förutsättningar, behov, 
identitet, styrkor och svagheter.  

Planförslaget är indelat i tre delar och redovisar 
utvecklingsmöjligheter för Svängsta tätort. 

I bifogad miljökonsekvensbeskrivning 
presenteras både sociala och miljömässiga 
konsekvenser som planförslaget bedöms 
medföra. 

Planens avgränsning
Planens funktionella avgränsning utgår från de 
frågor som anses ha betydelse för Svängstas 
utveckling utifrån de dialoger som har 
genomförts under planprocessen. 
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Planområdesgränsen är grovt avgränsad 
och utgår från identifierade strukturer och 
hänsynsområden. 

Planförslagets tre delområden är:

Centrala Svängsta, Kransbebyggelsen samt 

Abborre- och Hundsjön. 

Dessa delområden utgår från indelningen i den 
kommuntäckande översiktsplanen men har i den 
här ändringen utvecklats och anpassats för att 
spegla dagens behov. Området omfattar cirka 
485 hektar. 
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Karlshamns roll i regionen och 
samverkan med närliggande 
kommuner är en viktig del av 
Karlshamns utveckling. Genom 
att förhålla sig till regionala mål 
och strategier ämnar planförslaget 
kunna uppnå en långsiktigt 
hållbar utveckling både ur ett 
internationellt, nationellt, regionalt 
och lokalt perspektiv.

Globala hållbarhetsmål - 
Agenda 2030

De globala hållbarhetsmålen är framtagna av 
FN:s utvecklingsprogram UNDP. Målen är ett 
sätt att göra medlemsländerna mer medvetna 
om hur arbetet mot en hållbar utveckling 
kan genomföras på en nationell, regional och 
kommunal nivå. 

I varje mål finns ett antal delmål som är lite 
mer konkreta i sin utformning. Dock är de 
fortfarande av en generell karaktär men målen 
som helhet är viktiga att beakta i den fysiska 
planeringen. Detta eftersom kommunernas 
översiktsplaner och detaljplaner blir som ett 
verktyg för att kunna tillämpa åtgärder som leder 
mot en mer hållbar utveckling. 

Karlshamns kommun har 2018 beslutat att arbeta 
för de globala målen mot en hållbar utveckling. 

Vision för Sverige 2025
Boverket har, på uppdrag av regeringen, tagit 
fram en vision för Sverige 2025. I visionen 
redovisas tolv Sverigebilder som visar vägar 
för framtidens samhällsplanering. Visionen kan 
användas som idéunderlag och inspiration till 
åtgärder på både nationell och lokal nivå för att 
styra riktningen mot ett hållbart samhälle. 

Miljökvalitetsmål
Riksdagen har antagit 16 stycken 
miljökvalitetsmål vilka tillsammans beskriver 
kvaliteten och tillståndet för Sveriges miljö samt 
natur- och kulturresurser som är ekologiskt 
hållbara på lång sikt. Det övergripande målet 
är att kunna lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen är lösta, 
utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. Mer information om 
de olika målen går att hitta på Naturvårdsverkets 
hemsida. Hur planförslaget förhåller sig till 
miljömålen redovisas mer ingående i bilagan 
”Miljökonsekvensbeskrivning”. 

Kommuner har det samlade ansvaret för 
att åstadkomma en god livsmiljö och att 
de nationella målen anpassas på en lokal 
nivå. Karlshamns kommun har därmed 
fler betydelsefulla uppgifter i arbetet för 
att uppnå miljökvalitetsmålen, dels genom 
sitt myndighetsarbete och sitt ansvar för 
samhällsplanering, dels genom åtgärder inom sin 
egen verksamhet. Hållbar utveckling är därför 
ett prioriterat övergripande mål för Karlshamns 
kommun som 2006 blev medlem i föreningen 

De 17 globala hållbarhetsmålen från www.globalamalen.se 

MÅL, PLANER OCH PROGRAM

”NY BEBYGGELSE TILLKOMMER 
FRAMFÖRALLT GENOM FÖRTÄTNING”

- Vision Sverige 2025
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Sveriges Ekokommuner, SEKOM. Inom 
föreningen utbyter både politiker och tjänstemän 
erfarenheter och lär av varandras goda exempel. 

Regionalt åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmålen 2017-2020
Åtgärdsprogrammet är ett sett att 
uppmärksamma viktiga insatsområden och 
åtgärder för att nå ett miljömässigt hållbart 
Blekinge. Programmet ska vara stöd vid 
långsiktiga beslut och inspirera till en grön 
framtid. 

För att främja de nationella miljökvalitetsmålen  
har olika åtgärder tagits fram. Detta 
fördjupningsarbete berör nästan alla målen på 
ett eller annat sätt. Det handlar om att synliggöra 
konsekvenser för miljömålen vilket tas upp i 
bilagan ”Miljökonsekvensbeskrivning”, men 
också att planera för potentiella områden för 
exempelvis vind, sol, biomassa och så vidare. 
Det här fördjupningsarbetet berör inte något 
sådant område men det beaktas i kommunens 
översiktsplan som helhet. 

En annan åtgärd handlar om att planera lokaler 
för handel så att de är tillgängliga för gång- cykel- 
och kollektivtrafik, något som behandlas i det 
här planförslaget där fokus finns på ett hållbart 
resande. Även gång- och cykeltrafik ska enligt 
åtgärdsprogrammet prioriteras, vilket också 
beaktas i fördjupningsarbetet. 

En annan viktig del för att uppnå miljömålen är 
att kommunen integrerar grön infrastruktur vid 
fysisk planering. För att förankra arbetet med 
grön infrastruktur ska Länsstyrelsen Blekinge 
ta fram en regional handlingsplan. Som en 
vägledning i det arbetet finns en rapport från 
2019 som heter ”Plattform för arbetet med grön 
infrastruktur i Blekinge län”. 

I denna rapport framgår vikten av att ta hänsyn 
till naturen och hushålla mark och vatten. För 
sjöar och vattendrag finns ett övergripande 
mål att de ska ha ”minst god ekologisk status 
eller potential och god kemisk status” samt 
att ”Sjöar och vattendrag har strukturer för 
vattenflöden som ger möjlighet till livsmiljöer 

och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter 
som en del i en grön infrastruktur. 

Attraktiva Blekinge 
Region Blekinge har tagit fram ett flertal 
strategier och planer för Blekinges gemensamma 
utveckling. Regionens övergripande 
strategi, Attraktiva Blekinge – Regional 
utvecklingsstrategi 2014-2020, anger den 
gemensamma färdriktningen mot en hållbar 
utveckling i Blekinge och är därför grundat i 
vilka utmaningar som finns i länet. I Attraktiva 
Blekinge ligger fokus på en god uppväxtmiljö, 
rikt arbetsliv samt god tillgänglighet för både 
kollektivtrafik, arbetsmarknadsområden och 
digital offentlig service. Även besöksnäringen är 
en viktig del av Blekinges identitet och utveckling 
och är därför en stor del av framtidens Blekinge. 

Karlshamns kommuns 
översiktsplan 2030
Karlshamns översiktsplan 2030, vilken 
antogs 2015-05-04 av kommunfullmäktige, är 
en långsiktig vision för hela kommunen, en 
utblick mot framtiden. Dokumentet redovisar 
hur kommunens mark- och vattenområden 
ska användas samt hur den byggda miljön 
ska utvecklas och bevaras. Översiktsplanen 
är vägledande och kan ses som underlag för 
beslut vid detaljplanering, bygglovshantering 
och tillståndsprövning. Översiktsplanen är 
följaktligen inte juridiskt bindande men är ett 
viktigt instrument att ta ställning till när områden 
utvecklas 

Karlshamns kommun har goda förutsättningar 
för att aktivt och långsiktigt delta i arbetet 
med omställning till ett hållbart samhälle. 
Översiktsplanen har som övergripande mål att 
kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt där 
en social, ekologisk och ekonomisk dimension 
beaktas och planen visar på hur detta kan ske.

Översiktsplanen är av strategisk karaktär och 
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klargör långsiktiga strukturella frågeställningar 
och utvecklingsstrategier för kommunen. 
Huvudinriktningen är att Karlshamn ska 
växa genom komplettering och förtätning 
i kombination med byggande i strategiska 
lägen. Förutom förtätning är närhet till service 
och natur, funktionsblandning, hållbara 
kommunikationer, god infrastruktur, miljövänlig 
energi och levande landsbygd de ledord 
som utgör grunden för den utveckling som 
presenteras i översiktsplanen. 

Översiktlig planeringen är en ständigt pågående 
process då nya frågor väcks och förutsättningar 
ändras över tid. För att översiktsplanen ska fylla 
sin funktion som aktuellt inriktningsdokument 
måste planförslaget följas upp i en så kallad 
kontinuerlig översiktsplanering. Vid sådan 
uppföljning kan det visa sig vara aktuellt 
att ändra något i översiktsplanen genom ett 
fördjupningsarbete som enbart fokuserar på 
själva ändringen i sitt planförslag. En ändring av 
översiktsplanen för Svängsta tätort är ett exempel 
på ett sådant fördjupningsarbete. 

Svängstas koppling till 
internationell, nationell 
och regional planering
I Vision för Sverige 2025 framgår det att 
befolkningen i små orter runt om i Sverige 
minskar. I Svängsta ökar istället invånarantalet, 
vilket gör det extra viktigt att värna om den 
utveckling som sker i orten. 

För att Svängsta ska fortsätta växa måste 
Karlshamns kommun skapa förutsättningar där 
bland annat attraktiva boenden, möjlighet till 
distansarbete och ett levande näringsliv gynnas 
och utvecklas. 

Region Blekinges strategi Attraktiva Blekinge 
är på många sätt inkorporerad med Sveriges 
nationella mål och strategier, men är anpassad till 
att appliceras på en regional nivå. Detta innebär 
att de insatser som föreslås i Attraktiva Blekinge 
är mer regionalt och lokalt anpassade än Sveriges 
nationella strategier och kan tydligare kopplas till 
Svängstas utveckling. 

Karlshamns kommun måste arbeta tillsammans 
med de aktörer som finns i Svängsta för att 
kunna förverkliga en hållbar utveckling av 
tätorten. Genom samarbete och dialoger kan 
strategiska lösningar för framtiden tas fram 
vilka går i enlighet med globala, nationella och 
regionala mål, men som är anpassade till en lokal 
utvecklingsnivå. 

”En förutsättning för utvecklingen är att hitta 
nya miljöer för byggnation samtidigt som det 
skapar förutsättningar för upprustning av 
befintliga miljöer!”
- Karlshamns översiktsplan 2030



Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

ORTSANALYS

Lekplats vid Svängstabadet
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En ortsanalys är en sammanställning av den 
kunskap som politiker, allmänheten och 
tjänstemän behöver för att kunna förstå 
platsens historia, dagens situation och 
utvecklingsmöjligheter. Boverket har på 
uppdrag av Regeringen utvecklat en metod för 
ortsanalyser till stöd för kommunernas arbete 
med att stärka sina städer och tätorter. Enligt 
Boverkets framtagna metod ska ortsanalysen 
ge en bild av platsen, dess livsmiljö och dess 
förhållande till omgivningen. 

I det här arbetet har Boverkets metod för 
ortsanalyser anpassats till arbetet med 
Svängstas utveckling och orten har analyserats 
utifrån tre olika perspektiv: Svängstas 
förutsättningar, Svängstas identitet 
samt Svängstas styrkor och svagheter. 

Genom att dela in analysen i dessa tre 
delar går det forma en bild av Svängstas 
utvecklingsmöjligheter som baseras både på vad 
som finns i orten idag men också utifrån ortens 
egna identitet och “själ”. 

Mörrumsån från Brovägen
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ORTSANALYS del 1 - Svängstas förutsättningar
Den första delen av analysen 
fokuserar på hur Svängsta ser ut 
idag, vilka förutsättningar som finns 
inför ortens kommande utveckling 
och hur orten har utvecklats genom 
tiderna.  

Här ligger Svängsta!
Svängsta är en av Karlshamns kommuns 
sju tätorter och ligger cirka 1 mil norr om 
Karlshamn tätort. Svängsta sträcker sig längs 
Mörrumsån och länsväg 126. Länsväg 126 går 
mellan Karlshamn och Bredhult via Alvesta. 

Markägoförhållanden
Karlshamns kommun äger många fastigheter 
i Svängsta tätort, främst fastigheter i tätortens 
utkant där de stora grönområdena finns. 
De helägda bolagen Karlshamnsbostäder 
(KABO) och Karlshamnsfastigheter AB äger 
också flertalet fastigheter i Svängsta, bland annat 
centrumbyggnaderna, stora delar av Marieberg 
och fastigheten där Halda Utvecklingscentrum 
ligger. 

Sölvesborg
Karlshamn Ronneby

Karlskrona

Svängsta

Plansituation
Kommunens översiktsplan
I Karlshamns kommuns översiktsplan beskrivs 
Svängsta som ett levande samhälle med 
en tydlig identitet. Generellt finns en vilja 
från kommunen att utveckla näringsliv och 
företagande i Svängsta, att vårda historien och 
verka för naturnära attraktiva boenden där även 
en bra skola är en viktig målsättning. Det finns 
därmed ambitioner i översiktsplanen att förtäta 
inom tätorten samtidigt som Svängstas kultur- 
och naturmiljöer bevaras.

Svängsta är i översiktsplanen uppdelad i tre 
utvecklingsområden, vilka har legat till grund för 
det här fördjupningsarbetet.

Detaljplaner och 
områdesbestämmelser
Planområdet regleras till stor del av befintliga 
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Det är 
främst i kransbebyggelsen det finns områden 
som inte idag är detaljplanerade. 

På nästa sida illustreras detaljplanerade områden 
med gult och rött. 
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Laga kraft-vunna detaljplaner i Svängsta 2019 
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Historisk tillbakablick 
Svängsta sattes på kartan i juli 1874 då den 
smalspåriga järnvägen mellan Karlshamn och 
Vislanda öppnades. Det var när järnvägen kom 
som samhället började byggas och den första 
fabriken i Svängsta uppkom 1876. Det var 
ingenjören Anton Christensson som startade 
industrin och den kom att heta “Christenssons 
smedja”.

Under samma tidsperiod var fabrikören och 
urmakaren Henning Hammarlund på genomresa 
i Sverige för att hitta en lämplig plats för sin 
urfabrik. Henning ansåg Svängsta vara ett 
strategiskt val tack vare järnvägen och närheten 
till Karlshamn med dess aktiva hamn. 
Henning lade då grunden för Haldafabriken 
som från början tillverkade fickur men som 
senare kom att övergå till att tillverka bland annat 
skrivmaskiner. 

MELLAN 1975 OCH 1992 GICK HALDAFABRIKEN 
FRÅN CIRKA 1 500 TILL 360 ANSTÄLLDA EFTER EN 
ÖVERGÅNG TILL ELEKTRONISKA SKRIVMASKINER.

Du är här: Hem / Våra fastigheter / Halda Utvecklingscentrum

HALDA
UTVECKLINGSCENTRUM

På Halda Utvecklingscentrum finns möjlighet och utrymme till samverkan mellan olika företag och sektorer.

Halda grundades redan 1887 av entreprenören Henning Hammarlund som tillverkade prisbelönta fickur. Sedan 
utvecklades verksamheten och under 1900-talets första hälft såg de första skrivmaskinerna av det numer ikoniska 
märket Facit-Halda dagens ljus. Nu hyser lokalerna små och medelstora företag som främst arbetar inom tillverknings-, 
logistik- och tjänstesektorn.

Läs mer om Svängsta!

Innovativa idéer i historisk miljö
Halda Utvecklingscentrums bärande idé och styrka är närvaron av många specialister ”under samma tak”. Genom 
samverkan kan företagen åta sig större projekt, från idé- och utvecklingsstadiet via konstruktion och prototyptillverkning 
till färdiga produkter.

Idag finns här totalt ett 30-tal företag och 200 arbetsplatser.

Se filmen om Halda

Kontakt

Marie H Wahlström
VD Karlshamnsfastigheter AB
Telefon +46 454 30 77 71
Mobil +46 708 34 62 30
marie.wahlstrom@karlshamn.se
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Under Haldafabrikens svåra år öppnade en av 
fabriksarbetarna, C. A. Borgström, en ny urfabrik 
i samhället, AB Urfabriken. Denna fabrik 
utvecklades senare till att utveckla spinnrullar 
för sportfiske, en tillverkning som är aktiv än 
idag och som går under namnet ABU Garcia. 
Den gamla Haldafabriken heter idag Halda 
Utvecklingscentrum och inhyser företag av olika 
slag. 

Mörrumsån som går genom orten gjorde att 
man tidigt kunde anlägga sågverk och kvarnar i 
området och utnyttja dess vattenkraft. 

Jordbruket var länge den dominerande 
livsmedelsproduktionen men tack vare 
Mörrumsån har även laxfisket fått en central 
roll för Svängstas utveckling. För de som inte 
arbetade med jordbruk var även stenhuggeriet en 
stor försörjningskälla. 

Halda utvecklingscentrum. Fotograf: Bengt Nyberg
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Befolkningsutveckling
Befolkningsutvecklingen har i Svängsta varierat, 
från att tidigare varit en nedåtgående utveckling 
till att nu istället öka successivt. Mellan 2013 och 
2018 har befolkningsmängden i Svängsta tätort 
ökat från 1 854 till 2 092 personer. 

Att folkökningen varierar mellan olika 
tidsperioder kan bero på olika saker. Dels 
kan händelser runt omkring påverka in- och 
utflyttningen, såsom antalet nyanlända som 
kommer till Sverige. 

Dels kan befolkningsutvecklingen bero på 
förändringar i födelse- och dödstal bland de 

som bor i Svängsta. Men i genomsnitt innebär 
Svängstas befolkningsutveckling de senaste åren 
en ökning på cirka 40 personer per år. Skulle en 
sådan utveckling fortsätta ske i Svängsta fram 
till 2040 skulle det då bo cirka 2 900 personer i 
tätorten. 

Med en ökning på cirka 13 % är Svängsta 
den tätort i Karlshamns kommun vars 
befolkningsmängd har ökat mest de senaste åren. 
Detta kan jämföras med Karlshamn tätort som 
har ökat med 3,4 % och Mörrum tätort som har 
ökat med 4 % under samma tidsperiod. Hällaryd 
och Stilleryd är de enda två tätorter som har 
minskat i befolkningsmängd, med -1,4 respektive 
-13 %. 

BEFOLKNINGSSTATISTIK

Antal invånare enligt ålder:Antal folkbokförda 2018:
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Nulägesbeskrivning
Nedan presenteras en nulägesbeskrivning i 
form av ett flertal huvudstrukturer som kan 
identifieras inom planområdet. Strukturerna kan 
både ses som en nulägesbeskrivning men även 
som ett underlag för Svängstas utvecklingsbehov.

Bostäder
Bostadsbebyggelsen i Svängsta består främst av 
friliggande villor vilka är koncentrerade till olika 
bostadsområden runt om i orten. I Marieberg 
finns även flertalet flerbostadshus från 1960- 
och 70-talen. I Svängsta centrum finns också 
flerbostadshus från 1960-talet, men som byggdes 
om 2012-2013.

I takt med att Svängsta växer finns ett ständigt 
behov av fler bostäder i orten. Det handlar 
om bostäder i olika former, lägenheter, 
marklägenheter, byggklara tomter och villor. Tack 
vare Svängstas naturnära läge finns det många 
områden som är attraktiva för nybyggnation. 

Skola och förskola
I Svängsta finns idag två kommunala 
förskolor och en grundskola med tillhörande 
förskoleavdelning. Grundskolan heter 
Möllegårdens skola och är placerad i centrala 
Svängsta. Skolan är en F-6 skola med cirka 240 
elever.

De två förskolorna är Svängsta förskola och 
Solens förskola. Svängsta förskola är belägen 
cirka 600 meter från centrum med närhet 
till skog och natur. Förskolan har totalt fem 
avdelningar. 

Solens förskola ligger i nära anslutning till 
Svängstas medborgarhus och har, liksom de 
andra skolorna, kort avstånd till natur- och 
skogsområden. På Solens förskola finns totalt två 
avdelningar.  

Det finns ett akut behov av fler förskoleplatser 
i Svängsta upptagningsområde. För att kunna 
ersätta de små förskoleenheterna och möta 
efterfrågan behövs ytterligare en förskola med 5 - 
6 avdelningar i Svängsta. 

Både skolan och förskolorna använder idag 
Svängsta bibliotek och den närliggande naturen 
flitigt och dessa kopplingar behöver finnas kvar 
även i en framtida utveckling. Även Möllegårdens 
skola är i behov av större lokaler.

Foton från centrala Svängsta
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Handel och service
Handeln i Svängsta är främst koncentrerad till 
tätortens centrala delar. I centrumbyggnaderna 
finns bland annat en mataffär och en bank 
tillsammans med andra små verksamheter och 
kontor.

Det finns en tydlig inriktning på fiske och jakt 
i Svängstas nuvarande handelsverksamheter 
vilket visar hur ortens historia och 
läge längs Mörrumsån har påverkat 
verksamhetsutvecklingen.  

I de gamla Haldalokalerna, som idag ägs av 
Karlshamnsfastigheter, finns en av Svängstas 
restauranger “Svängsta Krogen”. ABU Garcia 
fabriken har även en affär i anslutning till 
fabriken där fiskeprodukter säljs till rabatterat 
pris. 

Det är idag svårt att få verksamheter och butiker 
att etablera sig i Svängsta. Det finns därför ett 
stort behov av att göra det mer attraktivt för 
handelsverksamheter att verka i Svängsta för att 
göra orten långsiktigt levande. 

Generellt i Karlshamns kommun finns ett stort 
behov av trygghetsboenden, något som bör 
utredas om sådana kan utvecklas i Svängsta. 
Det finns även behov av nya gruppbostäder 
och andra servicebostäder. Dessa behov ska i 
framtiden beaktas när nya planer tas fram för 
Svängsta. 

Industri och företagande
Svängsta är en gammal industriort och industrin 
är än idag viktig för Svängstas utveckling. ABU 
Garcias fabrik är en av Svängstas mest ikoniska 
industrier och är fortfarande i bruk idag.

Även Haldafabriken är ikonisk för Svängsta, 
även om dess industritillverkning inte längre är 
aktiv. Haldafabrikens lokaler togs 1993 över av 
Karlshamns kommun som då skapade Halda 
Utvecklingscentrum. Här har sedan dess små 
och medelstora företag etablerats vilka utbildar, 
utvecklar eller tillverkar produkter inom områden 
som finmekanik, elektronik, datorteknik och 
programvaruteknik.

Halda Utvecklingscentrum inhyser många 
företag där fokus främst ligger på produktion 
och teknikutveckling. För att möjliggöra 
att fler företag kan etableras i Svängsta i 
framtiden kan det finnas behov av att utöka 
utvecklingscentrumet. Dess centrala läge 
och, utifrån marknadsmässigt perspektiv, 
låga hyresnivå gör dessa lokaler attraktiva för 
företagare.

Det har tidigare fattats beslut om att Mariebergs 
vattenkraftverk ska avvecklas vilket innebär att 
delar av Mörrumsån nu kan öppnas upp för 
allmänheten och att fiskarna får betydligt bättre 
förutsättningar i ån. Detta ses som ett stort lyft 
för Svängstas turism och näringsliv. 

ABU Garcia-fabriken
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Kultur
Med sin historia kring både industrins 
utveckling och sitt laxfiske har Svängsta 
ett kulturarv som är viktigt att bevara vid 
ortens framtida utveckling. Svängstas två 
museum, Möllegårdens skolmuseum och Abu-
museet, ger tillsammans en inblick i ortens 
utveckling och sin bevarandevärda kultur. 
På Abu-museet finns mer information om 
Haldatiden, om hur urtillverkningen övergick 
i skrivmaskinstillverkning och om hur den nya 
urfabriken kom att bli Abu Garcia.

Möllegårdens skolmuseum invigdes 1988 och 
är det äldsta och bäst bevarade skolhuset i 
Karlshamns kommun. I museet finns både 
skolsal, lärarbostad, utställningslokal och 
skolmaterial från olika tider. 

Men kultur handlar inte bara om kulturarv 
och historiska återberättelser. Det handlar 
även om sociala möten, kunskapsutbyten,  
språk, konst och mycket mer. I Svängsta finns 
scenkonstlokalen Medborgarhuset, vilken 
används som samlingslokal vid olika evenemang 
i kommunen. Det är av stort värde att bevara 
Medborgarhusets funktioner och utveckla det till 
en tydligare mötesplats i framtiden. 

På Svängsta bibliotek finns möjlighet till 
utställningar, lokaluthyrning, tillgång till datorer, 
gratis WiFi med mera. Biblioteket är viktigt för 
Svängstas kulturella utveckling och ligger idag 
strategiskt bra placerat med närhet till skola, 
fritidsgård, parkering och centrum. Biblioteket 
är inte i behov av att flyttas eller upprustas, men 
det kräver en vidare underhållning för att det ska 
kunna användas i samma omfattning i framtiden. 

Inom planområdet finns endast en fornlämning, 
en kvarnlämning (hjulkvarn) belägen söder 
om Brovägen. Utöver denna finns dock andra 
kulturhistoriskt intressanta lämningar, främst 
kopplade till Mörrumsån. Enligt länsstyrelsens 
inventering av kulturmiljöer vid vattendrag 
(Lst 2005-2008) pekas ett antal kulturhistoriskt 
värdefulla objekt längs Mörrumsån ut, 
exempelvis flottningsleder, industrimiljöer och 
broar. 

Marieberg kraftverk bedöms av Länsstyrelsen 
Blekinge ha ett kulturhistoriskt värde med sin 
gamla industrimiljö som har varit betydelsefull 
för bygden och Svängstas samhällsutveckling.
Kraftverket med tillhörande damm är belägen 
i nedre delen av Mörrumsån. Den första 
dämningen gjordes 1908 och verket togs i drift 
1918. 
Kraftverkets verksamhet är inte längre i drift och 
den 29 mars 2019 fattades beslut i Mark- och 
miljödomstolen om att:

 ”lämna Sydkraft Hydropower AB tillstånd 
att enligt 11 kap 19 § miljöbalken få riva 
ut Mariebergs kraftstation och damm, 
inkluderande erforderliga åtgärder för 
återställande av åns botten samt att för 
utrivningsarbetena uppföra och borttaga 
fångdammar”

Syftet med rivningen är att förbättra 
förutsättningarna för fiskvandring och låta 
ån återfå sitt naturliga utseende på sträckan. 
Rivningen måste ske med hänsyn till en rad 
villkor som fastställdes i samband med ovan 
nämnda beslut. 

Rekreation och fritid
Det är delvis närheten till naturen som 
gör Svängsta unikt. Svängsta omges av ett 
skogslandskap med stora rekreationsområden 
där det finns både vandringsleder, grillplatser och 
upplysta motionsspår. I Svängsta finns därför 
möjlighet till flertalet olika fritidsaktiviteter. 
På Marieborg, Svängstas idrottsplats, finns två 
fotbollsplaner varav den ena tilldelades konstgräs 
sommaren 2009. Utöver fotbollsplanerna finns 
även tennisbanor, klubbstuga och läktare på 
idrottsplatsen.

ABU Garciahallen är en 
inomhushall för olika 
typer av sporter och lekar, 
lokaliserad i Svängstas 
centrala delar. Hallen är 
dock inte av fullmått och 
kan därför inte nyttjas till 
matcher för vissa sporter.



Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort 19Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

I Svängstaparken finns olika trädarter, bland 
annat tall, ek, björk, japanska körsbärsträd och al. 
Där finns också en utomhusscen. Trots parkens 
centrala läge är dock kopplingarna till centrum 
svaga främst på grund av rådande nivåskillnader i 
terrängen.

I Svängsta finns även boulebana, vandringsleder, 
grillplatser, motionsspår, skatehall, 
fiskemöjligheter i både Mörrumsån och sjöarna 
runt tätorten, en orienteringsklubb med 
tillhörande skidverksamhet med mera. 

I Svängsta finns dessutom Svängstabadet, ett 
utomhusbad som i skrivande stund är stängt 
på grund av återkommande problem med 
läckage. Att bygga en ny badanläggning finns i 
kommunens budget och en utredning gällande 
var det nya badet bäst placeras presenteras mer 
ingående i planförslaget på sida 55-56.

Längs Mörrumsån finns Svängstaparken som 
tangeras av Banvallsleden (en cykelturistled 
på cirka 250 kilometer som sträcker sig mellan 
Karlshamn och Halmstad via Ljungby), 
Sydostleden (en cykelturistled på cirka 270 
kilometer mellan Simrishamn och Växjö) och 
Laxaleden (en vandringsled på 30 kilometer 
som går längs Mörrumsån). Svängstaparken är 
dessutom kopplad till kommunens lokala gång- 
och cykelnät.

Längs Laxaleden finns 
100 informationstavlor!

Svängstabadet

Svängstabadet
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Grönstruktur
Svängsta omges av ett nätverk av gröna 
strukturer. Dessa områden består av 
skogslandskap med både barr- och lövskog. 
Närheten till grönområden, gröna stråk, 
rekreationsmöjligheter med mera är en stor 
tillgång för Svängsta.     

Även Mörrumsån sträcker sig som en ryggrad 
genom Svängsta tätort och förser orten med 
ett artberikat blå-/grönstråk. I Svängsta finns 
mötesplatser som är kopplade till den gröna 
strukturen och kopplingarna mellan dessa platser 
är viktiga att bevara och utveckla. 

Idrottsplats med 
koppling till cykelled

Vandringsled i 
skogslandskap

Bollplan

Parkmiljö

Motionsslinga i 
skogslandskap
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Gatustrukturer
Bilvägen är ett dominerande inslag i Svängsta och 
länsväg 126 har kommit att bli som en ryggrad 
för orten. Länsväg 126 sträcker sig genom 
hela Svängsta, i nordlig riktning mot Kyrkhult 
och i sydlig riktning mot Asarum där vägen 
kopplas samman med riksväg 29. Västerut går 
Svängstavägen som kopplar samman Svängsta 
med Mörrum och österut går Emnebodavägen 
som även den kopplas samman med riksväg 29. 

Både länsväg 126 (Holländarevägen), väg 569 
(Svängstavägen) och väg 578 (Mörrumsvägen) är 
statliga vägar där Trafikverket är väghållare. 

Den huvudsakliga gång- och cykelvägen i 
Svängsta sträcker sig längs länsväg 126 i nord-
sydlig riktning. I söder går gång- och cykelvägen 
genom Asarum och vidare mot Karlshamn. 
Däremot saknas kopplingar mellan Mörrum och 
Svängsta för gång- och cykeltrafikanter. 

Barriärer
Den tydligaste barriären i Svängsta idag är 
länsväg 126, främst i ortens centralaste delar. 
Vägen, tillsammans med Mörrumsån, delar 
tätorten i två delar och påverkar framkomligheten 
i Svängsta. 

Barriäreffekterna är i behov av att brytas, främst 
i de centrala delarna, för att knyta samman 
Svängsta tätort. Det finns ett behov av att koppla 
samman de olika delarna i Svängsta för att skapa 
en naturlig länk mellan båda sidor av länsväg 126 
och Mörrumsån.

Vägstrukturen och markerad barriäreffekt visas i 
illustrationen på nästa sida. 

Teknisk försörjning

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt i stora delar av Svängsta 
och det finns möjligheter för en vidareutveckling 
av fjärrvärmenätet.

Kommunikation
Den gamla järnvägsstationen finns inte längre 
kvar i Svängsta. Med kollektivtrafik tar man sig 
istället till och från orten med buss. Busslinje 
1 går mellan Karlshamn och Svängsta var 
30:e minut dagtid, förutom några undantag på 
morgonen då bussarna går varje kvart och på 
kvällen då bussarna går en gång i timmen. Mellan 
Karlshamn och Svängsta tar resan cirka 30 
minuter.    

Det finns även en snabbuss mellan Svängsta 
och Karlshamn som går något snabbare än den 
vanliga bussen. 

Idag finns ingen ändhållplats i Svängsta utan 
busslinjen går som en sluten slinga genom 
tätorten. 

Befintlig busslinje
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Bredband och fiber
Stora delar av Svängsta är anslutet till fiber. För 
övriga finns bredband tillgängligt i hela tätorten. 
En utveckling av fiber är viktigt i takt med att 
tätorten exploateras. Hela Svängsta inklusive 
landsbygd planeras vara ansluten till fiber år 
2021.

Vatten- och avlopp
Svängsta är idag ansluten till Stärnö reningsverk. 
Kapacitetsmässigt finns utrymme för en 
viss ökning på spillvattennätet, men mer 
detaljerad undersökning måste ske vid framtida 
detaljplanering. Generellt bedöms det vara rimligt 
att befintligt vattenledningssystem kan försörja 
Svängsta även vid en folkökning. 

Dagvattenhantering
Dagvattenkapaciteten är skiftande i Svängsta, 
men generellt behöver den dimensioneras upp. 

Vid Hundsjön finns ett markavvattningsföretag 
som sträcker sig strax norr om Marieborg 
IP och tangerar med länsväg 126 vid gamla 
vattenkraftverket.  

Centrala delar och kringliggande bostadsområde 
har utbyggt dagvattennät. Avvattningen går 
huvudsakligen till Mörrumsån eller dess biflöden.

De delar av dagvattnet som kommer från 
industri, genomfartsvägar och centrum kan 
sannolikt vara i behov av rening. 

Avfall 
I Svängsta finns en återvinningsstation på 
Recordvägen. Närmaste återvinningscentral 
ligger i Mörrum, cirka 10 kilometer från 
Svängsta. 

Elförsörjning
Elförsörjning är en väsentlig del för utvecklingen 
i Karlshamns kommuns näringsverksamhet och 
bostadsbyggande. E.ON har idag nätkoncession 
för det område planförslaget gäller, vilket innebär 
att bolaget är skyldig att ansluta nya elledningar 
inom området. 

Idag får Svängsta sin elförsörjning via den 
50 kV ledning från Hemsjö som ansluter 
fördelningsstationen väster om tätorten vid 
Bräknebodavägen. Därifrån sker den lokala 
eldistributionen ut i samhället och omgivande 
bebyggelse i huvudsak med markförlagda kablar. 
Elnätet i planområdet bedöms vara robust och 
väl anpassat till föreslagen utveckling, samt till 
rådande efterfrågan på effekt. Vidare utveckling 
av Svängsta bedöms därför inte vara några 
problem utifrån den aspekten. 

I östra delen av planområdet sträcker sig en 
ledningsgata där E.ON har två stycken 130 
kV-ledningar och Svenska kraftnät en 400 kV-
ledning (orange markering i kartan nedan). 

Svenska kraftnät har ledningsrätt för 
kraftledningar i Karlshamns kommun. 
Ledningsrätten innebär att åtgärd som på något 
sätt inskränker på Svenska kraftnäts verksamhet 
inte får vidtas på fastigheten som belastas av 
ledningsrätten. Samråd ska hållas med Svenska 
kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter 
från transmissionsnätsledningar och stationer. 

Ungefärligt kraftledningsområde
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Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält finns överallt där det finns 
elektrisk ström. Radiofrekventa fält bildas kring 
trådlösa kommunikationssystem, till exempel 
mobilbasstationer. 

Strålhälsomyndigheten rekommenderar att sträva 
efter att utforma eller placera nya kraftledningar 
och elektriska anläggningar så att exponering för 
magnetfält begränsas. 

Folkhälsomyndigheten i sin tur förordar inte 
generell tillsyn av basstationer och antenner 
för trådlös kommunikation då de anser 
att risken är för hälsoeffekter normalt är 
obefintlig eller mycket låg. Det är upp till den 
enskilda branschen att följa de riktlinjer och 
skyddsavstånd som finns för att undvika risker. 

Gällande kraftledningen i östra delen 
av planområdet ska Svenska Kraftnäts 
magnetfältspolicy uppfyllas vilket kan kräva 
en magnetfältsberäkning innan ny bebyggelse 
där människor vistas varaktigt kan planeras. 
Detta gäller all form av exploatering, inte bara 
bostadsbebyggelse. 

Förnybar energi
I Karlshamns kommuns översiktsplan 2030 
inventerades hela kommunen för att kartlägga 
potentiella vindytor för framtida utveckling av 
vindkraftverk. Planförslaget påverkas inte av 
någon sådan yta. 

Enligt solkarta framtagen av Länsstyrelsen 
Blekinge har finns goda möjligheter i Svängsta att 
bygga ut solceller på befintliga takkonstruktioner. 

Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS)
I nordöstra delen av planområdet finns ett 
utpekat område för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen. Här finns ett tjugotal 
bostadsfastigheter längs Holländarevägen med 
branta slänter ner till å-rummet. 

Utpekat LIS-område

Hänsynsområden & 
riksintressen
Det finns flertalet hänsynsområden som påverkar 
hur Svängsta tätort kan utvecklas i framtiden. 
Det handlar om olika intressen som medför 
regleringar och ibland restriktioner för hur och 
var ny bebyggelse och infrastruktur kan uppföras. 
Inom planområdet är det Mörrumsån som utgör 
det största hänsynsområdet. 

Hänsynsområden är viktiga och måste beaktas i 
den fysiska planeringen då det är ett sätt för den 
kommunala utvecklingen att hantera intressen 
som kan finnas på en nationell, regional och lokal 
nivå. 

En mer utförlig genomgång av hur 
hänsynsområdena kring planförslaget påverkar, 
eller påverkas, av planförslaget redovisas i bilagan 
”Miljökonsekvensbeskrivning”. 
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Riksintressen
Utpekade riksintressen ska så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet nu och i framtiden.

Majoriteten av de riksintressen som finns i 
Svängsta berör Mörrumsån. Mörrumsån är en 
av de viktigaste vattendragen i norra Europa för 
laxbeståndet och är cirka 186 kilometer lång. Ån 
är dessutom ett av Sveriges artrikaste vattendrag 
och är därmed av stort nationellt intresse. Vid 
ån finns många sällsynta arter av lavar, mossor 
och svampar. Även flodpärlsmussla, tjockskalig 
målarmussla och hårklomossa finns i, eller i 
anslutning till ån. På senare år har även utter 
observerats. 

Riksintresse för yrkesfiske 3 kap. 5 § MB 
Riksintresset för yrkesfiske är utpekat i 
Mörrumsån och får således inte påverkas negativt 
av planerade exploateringar. 

Yrkesfiske pågår dock inte i Mörrumsån och är 
inte aktuellt inom överskådlig framtid. 
Riksintresset avser däremot åns betydelse som 
uppväxtområde för kommersiellt viktiga arter. 
Trots att yrkesfiske inte pågår idag ska 
Mörrumsån inte påverkas negativt av framtida 
bebyggelse i Svängsta. 

Riksintresse för naturvård 3 kap. 6 § MB
Delar av Mörrumsåns huvudfåra ligger inom 
riksintresset för naturvården: NK:6 Mörrums 
dalgång. För att bevara, använda och utveckla 
de miljöer och värden som finns krävs vidare 
utredning och kunskap kring åns kulturhistoriska 
betydelse. 

Riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 § MB
Riksintresset omfattar en bred korridor på båda 
sidor av Mörrumsån. Områden som pekas ut 
som rörligt friluftsliv har stor betydelse för 
människors utevistelse. Dessa områden ska 
tas om hänsyn i kommunens översikts- och 
detaljplanering och i Svängsta innebär detta att 
området längs Mörrumsån ska vara tillgängligt 
och inte påverkas negativt av ny bebyggelse.  

Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 
kap. MB
Riksintresset innefattar både delar av 
Mörrumsån och den östra delen av Halda 
utvecklingscentrum. 

Riksintresse totalförsvaret 3 kap. 9 § MB
Planområdet ligger inom den MSA-påverkande 
zonen för Ronneby flygplats. Luftfartsverket 
samt Försvarsmakten är sakägare och ska ges 
möjlighet att yttra sig över detaljplanen. I de 
fall det framkommer behov av flyghinderanalys 
ska en sådan genomföras och skickas till 
berörda flygplatser. Före byggstart (då bygglov 
eller miljötillstånd finns) ska också blanketten 
flyghinderanmälan enligt (Luftfartsförordningen 
SFS 2010:770) skickas in till Försvarsmakten. 
Flyghinderanmälan avser byggnader och andra 
föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort, 
högre än 20 meter utanför tätort). 

Natura 2000
Naturreservatet Mörrumsåns dalgång sträcker sig 
drygt 1 mil längs Mörrumsån mellan Svängsta i 
söder och Hemsjö i norr. Reservatet  förvaltas av 
Länsstyrelsen i samarbete med Sveaskog genom 
Mörrums Kronlaxfiske. 

Enligt miljöbalken ska området skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- 
eller kulturmiljön. Det är därför viktigt att i 
kommunens planering följa riktlinjerna för de 
olika riksintressena vid kommande exploatering. 

Riksintresse för vattendrag skyddande 
mot utbyggnad av vattenkraft 4 kap. 6 § 
MB

Brukningsvärd jordbruksmark
I östra delen av planområdet finns brukningsvärd 
jordbruksmark. Jord- och skogsbruk är 
av nationell betydelse. Brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar endast om det behövs för att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan 
mark tas i anspråk. 
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Strandskydd
Det generella strandskyddets avgränsning 
gäller för 100 meter och det utvidgade 
strandskyddet 300 meter. Strandskyddet berör 
planområdet på flertalet ställen. Konsekvenserna 
av strandskyddet beskrivs mer ingående i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Klimat, hälsa och 
säkerhet
Den pågående klimatförändringen kommer för 
Blekinges del att innebära fler och kraftigare 
skyfall samt att ovanliga högflöden, som 
exempelvis 100-årsregn blir kraftigare. Det 
väntas också leda till en lägre vattenföring, främst 
under sommaren. Detta innebär att risken för 
översvämningar av bebyggda områden kan 
förväntas öka samt att risken för ras, skred och 
erosion ökar. Det ger också en ökad risk för 
spridning av eventuella föroreningar.

Förorenad mark
Inom planområdet finns ett antal potentiellt 
förorenade områden enligt illustrationen nedan: 

De kan dock förekomma ytterligare förorenade 
områden än de som redovisats. Även utfyllnad, 
byggnader, avloppssystem etc. kan ha förorenats 
av den verksamhet som tidigare bedrivits.

Ras, skred och erosion
Längs stora delar av Mörrumsån och kring 
sjöarna inom planområdet finns risk för skred 
i finkorniga sediment samt större eller mindre 
risk för erosion. Störst risk råder generellt längs 
Mörrumsåns östra strand.

Radon 
Enligt SGUs kartvisare finns risk för högre 
strålningshalter från uran i planområdets västra 
del men även längs Holländarevägen i norra 
delen av Svängsta. 

Risk för ras- och skred enligt SGU

Potentiellt förorenade områden enligt Länsstyrelsen Blekinge

Strandskyddade område i Svängsta

Utskrift från FBWebb

0m 500m 1000m 1:20000OBS! Redovisningen av fastigheterna kan vara osäker.
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Översvämningsrisker
Översvämningskarteringen av Mörrumsån (MSB 
2014) indikerar inte några omfattande problem 
vid beräknat högsta flöde. 

I planområdet finns däremot ett antal lågpunkter 
vilka riskeras översvämmas vid kraftiga skyfall. 
Det rör sig främst om ett stort område vid 
Marieborg IP men även vid Svängstabadet och 
Halda Utvecklings-centrum.  

Gammastrålning, Uran från www.sgu.se

Områden som riskerar översvämmas vid kraftigt skyfall enligt 
Länsstyrelsen Blekinge

Beaktning i planförslaget
Hur planförslaget har beaktat ovan beskrivna 
hänsynsområden beskrivs mer ingående på sida 
69-71 i planbeskrivningen. Konsekvenserna 
av planförslaget i förhållande till listade 
hänsynsområden beskrivs även mer ingående i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Beräknad 200-årsflöde enligt MSB
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Den andra delen av ortsanalysen 
fokuserar på vilka styrkor och 
svagheter som har identifierats 
i Svängsta utifrån dialoger med 
både Svängstabor och tjänstemän 
i Karlshamns kommuns egen 
organisation. Dialogen med 
Svängstaborna genomfördes genom 
en så kallad ”SWOT-analys”. 

Den 26 april 2018 hölls en 
medborgardialog i Medborgarhuset 
i Svängsta där Svängstas styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot 
diskuterades i smågrupper utifrån 
olika teman. Syftet med dialogen var 
att få kännedom om Svängstabornas 
egna erfarenheter, kunskap och syn 
på ortens nuvarande och framtida 
utveckling. 

S Strengths (styrkor)

Weaknesses (svagheter) 

Opportunities (möjligheter)

Threats (hot)

W
O
T

ORTSANALYS del 2 - Styrkor och svagheter
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Svängstas styrkor och 
svagheter
De “ordmoln” som visas här är en slags 
sammanställning av vad grupperna kom fram 
till under workshopen. Ju större ord, desto fler 
gånger nämndes just det ordet. 

Styrkor och möjligheter
Det första ordmolnet är “Styrkor” och det 
blir här tydligt att de som deltog i dialogen 
tycker bra om Svängsta och ser många styrkor 
i vad som finns i orten idag. Ortens natur- och 
vattennära läge är en återkommande styrka och 
en kvalitet värd att bevara och utveckla. Även 
skolverksamheten beskrivs som bra och är något 
som kan främja både inflyttning och framtida 
expansion. 

Svängstas närhet till Karlshamn och täta 
bussförbindelser är ytterligare en viktig 
styrka som främjar Svängsta som ort. Täta 
bussförbindelser är en förutsättning för 
kopplingar mellan Svängsta och exempelvis 
Blekinge Tekniska Högskola som finns 
i Karlshamn. Svängstas förbindelse med 
högskolan ses som positivt då det ökar Svängstas 
attraktivitet som pendlingsort till en större 
skola. Bostäderna anses dessutom vara prisvärda 
i Svängsta vilket också är en styrka för orten 
då prisvärda och attraktiva boenden har stor 
möjlighet att attrahera nya invånare.

Det blir tydligt att fritidsaktiviteter är ytterligare 
en styrka i Svängsta som är värd att utveckla. 
Motionsslingor, fotbollsplaner, boulebanor, 
vandringsleder och ABU-Garciahallen är bara 
några exempel på uppskattade funktioner i 
Svängsta vilka alla främjar sociala möten och en 
aktiv fritid. 
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Det andra ordmolnet är ”Möjligheter”, 
vilket många gånger går i enlighet med ortens 
identifierade styrkor. Möjligheter handlar om 
utveckling och var fokus bör ligga i framtiden 
enligt de som redan bor i, eller har kopplingar 
till, Svängsta. Det blir tydligt i dialogen att 
Svängstaborna inte är emot att det byggs i orten. 
Fler bostäder anses vara positivt för ortens 
utveckling och medborgarna ser en möjlighet i 
att utveckla orten med fler marklägenheter för att 
möta invånarnas behov. 
En stor utvecklingsmöjlighet är inom 
skolverksamheten, som ju också ses som en 
styrka i orten. 

De förskolor som finns i Svängsta behöver 
kompletteras för att få ner avdelningarnas 
storlek och på så sätt förbättra trivselmiljön på 
förskolorna. I dialogen föreslogs att man istället 
planerar för en stor förskola för kunna använda 
resurser på ett bättre och effektivare sätt. 
Svängstabadet är en återkommande punkt som 
är väsentlig att utreda i planförslaget. Det finns 
stora möjligheter för Svängstabadet vilket är 
varför det är av stor vikt att komma fram till en 
strategisk långsiktig lösning för dess utveckling. 
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Svagheter och hot
Att identifiera svagheter och hot i en ortsanalys 
är viktigt för att kunna kartlägga vilka delar av 
orten som behöver förbättras i den framtida 
utvecklingen för att orten ska kunna uppnå den 
hållbarhet utvecklingen eftersträvar. 

Det tredje ordmolnet är ”Svagheter”. I 
workshopen fanns det en gemensam åsikt om att 
det saknas bra belysning i Svängsta. Detta gäller 
främst belysning på cykel- och gångvägarna som 
ofta känns otrygga på kvällen och natten. Vid en 
framtida utveckling av Svängsta är det väsentligt 
att utredningar görs för att skapa en trygg miljö 
och minska känslan av otrygghet. 

Samma sak gäller osäkra trafiksituationer som 
också pekas ut som en stor svaghet. Länsväg 126 
utgör en barriär i Svängsta och därför är det extra 
viktigt att skapa säkra övergångar över vid den 
framtida utvecklingen.  

Även om bussförbindelserna mellan Svängsta 
och Karlshamn ses som en styrka är ortens 
förbindelse med Mörrum istället en svaghet. Det 
saknas förbindelse med grannorten både för 
kollektivtrafiken men även för gång- och cykel.  
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Samtidigt som många Svängstabor vill att orten 
ska utvecklas finns det en oro att ortens kulturarv 
ska förstöras och “byggas bort”. Det finns 
flertalet byggnader som bör skyddas vid framtida 
exploatering för att inte Svängstas historiska 
tillbakablickar ska försvinna när nya hus byggs. 
Det handlar då både om industrilokaler och 
andra hus som alla speglar olika epoker i 
Svängstas utveckling och som därför bör bevaras 
snarare än att “byggas bort”. 

Det fjärde och sista ordmolnet är ”Hot”. För 
Svängstas framtid är det främst trafikfrågor 
som anses vara ett hot. Eftersom Svängsta 
fortfarande har aktiva industriverksamheter i 
närhet till ortens centrala delar finns det redan 
nu tung trafik som kör genom orten. Vid en 
satsning på nya verksamheter och industrier 
kommer den tunga trafiken att öka vilket kräver 
nya utredningar och lösningar på hur den tunga 
trafiken kan integreras med orten på ett säkert 
sätt. 
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I analysens tredje och sista del 
studeras Svängstas identitet. 
Analysen utgår både från 
genomförd workshop med 
Svängstabor, men även från 
dialoger med aktörer som på något 
sätt är berörda av Svängsta. 

Då workshopen inte direkt riktade 
någon fråga som handlar om just 
Svängstas identitet är det viktigt 
att här belysa att denna del av 
ortsanalysen baseras på tolkningar 
utifrån de olika dialogerna under 
planeringsarbetets gång. 

Genomgående i dialoger med Svängstabor finns 
det en känsla av stolthet från de som bor och 
verkar i orten. I workshopen talades det mycket 
om det starka och aktiva föreningslivet och om 
en stolthet över de funktioner som gör Svängsta 
attraktivt. Några av de funktionerna som 
nämndes var;

lekplatser, Svängstabadet, biblioteket, 
skatehallen, tennisbanan, boulebanan, 

motionsslingor, sportfisket, 
orienteringsklubben Skogsfalken och

styrketräningsföreningen. 

Alla dessa funktioner, och många fler, bygger 
tillsammans upp den känsla av stolthet många 
Svängstabor upplever.

Något som ständigt återkom i workshopen var 
även Svängstas naturnära läge. Närhet till en 
lugn och naturskön miljö är något som speglas 
i ortens identitet. Mörrumsån och de stora 
grönområdena är viktiga naturområden som bör 
tas tillvara i den framtida utvecklingen. 

Men även många av de som inte bor i Svängsta 
talar om en stark identitet där ABU Garcia blir 
som ett slags kännetecken för orten. Svängstas 
historiska bakgrund som blomstrande industriort 
har satt orten på kartan och gjort den känd både 
internationellt och nationellt. 

Svängstas identitet som ort kan sammanfattas 
som naturnära, mångfunktionell och 
lättillgänglig. Svängstabornas identitet kan 
sammanfattas som stolta, engagerade 
och positiva till en utveckling av orten. Att 
ha invånare som är engagerade och som är med 
i utvecklingsarbetet från början är en viktig del 
för kommunens planering och ses här som ett 
positivt bidrag i planeringsarbetet. 

ORTSANALYS del 3 - Svängstas identitet
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I detta avsnitt presenteras själva 
planförslaget för Svängsta tätort, 
vilket utgår från behov identifierade 
både i genomförd ortsanalys och i 
dialoger med berörda aktörer. 

Syftet med en ändring av översiktsplanen är 
inte att skapa detaljerade gestaltningsförslag och 
exakta regleringar. En ändring kan istället ses 
som ett strategiskt underlag, vilket ska fungera 
som stöd vid framtida detaljplanering och som 
vägledning i den fysiska planeringen. 

Då planförslaget inte är juridiskt bindande 
är det inte heller styrande i den bemärkelsen. 
Däremot kan planförslaget ses som en indikation 
på vad Karlshamns kommun, i dialog med 
kommuninvånare och andra aktörer och 
myndigheter, anser vara en hållbar utveckling för 
Svängsta utifrån dagens förutsättningar. 

Planförslaget är indelat i tre delområden;

Centrala Svängsta, Kransbebyggelsen samt 

Abborre- och Hundsjön. 

De tre delarna är i sin tur indelade i olika 
utvecklingsområden där riktlinjer presenteras 
för de olika utvecklingarna. Ortsanalysen 
fungerar som en slags grund för planförslaget 
och det finns därför hela tiden kopplingar 
mellan Svängstas förutsättningar idag och ortens 
möjligheter för framtiden.

Planförslaget utgår från tre strategiska 
inriktningar vilka presenteras mer ingående 
senare. De tre inriktningarna har fungerat 
som grundpelare och som riktlinjer vid olika 
vägval när planförslaget tagits fram. Utöver 
de strategiska inriktningarna finns det flertalet 
parametrar som hela tiden har vägts in i 
planförslaget, exempelvis tillgänglighet samt 
ekologisk och social hållbarhet.

På nästa sida presenteras en illustrationskarta och 
en markanvändningskarta. Illustrationskartan 
visar vilka delar av Svängsta tätort som i 
planförslaget pekas ut för förändring och 
utveckling. 

Markanvändningskartan visar istället den 
planerade framtida markanvändningen, oavsett 
om det är en förändring från idag eller inte. 
Denna karta är därför heltäckande medan 
illustrationskartan istället fokuserar på primära 
utvecklingsområden i enlighet med planförslaget.  

Viktigt att påpeka är att markanvändningskartan 
visar den huvudsakliga markanvändningen, alltså 
den användning ett område huvudsakligen 
planeras att användas som. Inom dessa 
användningsområden förespråkas i sin tur en 
viss funktionsblandning som inte pekas ut i 
markanvändningskartan, så som vårdboenden 
och småhandel i bostadsområden, eller en viss 
småindustri i utpekade verksamhetsområden. 
Mer detaljerad information om de olika 
användningarna och hur de kombineras finns 
beskrivet löpande i planförslagets olika avsnitt. 

I avsnittet om kransbebyggelsens utveckling 
presenteras bland annat förslag om att utveckla 
trafiklösningar, kollektivtrafiken, gång- och 
cykelvägnätet, grönstrukturen, den tekniska 
försörjningen med mera. Några av dessa 
utvecklingsområden berör även delområdena 
Centrala Svängsta och Abborre- och Hundsjön 
men beskrivs i avsnittet kransbebyggelsen då de 
främst berör det delområdet. 

Omfattningen av föreslagna utvecklingsområden 
tydliggörs i illustrationskartor och i löpande text i 
alla tre delområden. 

PLANFÖRSLAGETS HUVUDDRAG
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Illustration föreslagen utveckling

250 0 250 500 m250 0 250 500 m
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Karta för mark- och vattenanvändning
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Utveckla generations-
överskridande 
knutpunkter
I Svängsta ska det finnas mötesplatser för 
alla! Det är därför viktigt att hela tiden arbeta 
för integration och jämlikhet i kommunens 
planeringsarbete. Genom att satsa på få, men 
genomtänkta och multifunktionella, mötesplatser 
strävar den här utvecklingsstrategin att förebygga 
generationsklyftor och främlingsfientlighet
i Svängsta. Mötesplatserna ska fungera som 
knutpunkter och naturliga målpunkter för både 
de som bor i Svängsta men även för de som 
verkar i, eller besöker, orten. Det handlar om att 
skapa naturliga mötesplatser med otraditionella 
aktiviteter i en närmiljö där alla generationer kan 
träffas.

Riktlinjer
Utveckla Svängstas offentliga 
rum.

Fokusera på ett fåtal noder för 
att skapa naturliga målpunkter i 
Svängsta.

Satsa på knutpunkternas 
funktioner, utformning och 
gestaltning.

STRATEGISKA  
INRIKTNINGAR
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Bryta barriärer
Svängsta delas idag av länsväg 126 och 
Mörrumsån. Både ån och vägen har blivit till 
barriärer som i framtiden måste brytas för att 
skapa ett naturligt flöde mellan Svängstas alla 
delar. Att bryta barriärer är väsentligt för att 
Svängsta ska kunna utvecklas som en enhetlig 
tätort. 

Men det handlar inte bara om fysiska barriärer 
utan även om psykiska. Det mentala avståndet till 
Svängsta är från resterande tätorter i Karlshamns 
kommun ofta större än det faktiska avståndet 
och det har på så sätt skapats en mental barriär 
mellan Svängsta och dess omgivning. Den 
övergripande strategin om att bryta barriärer 
handlar således om att bryta barriärer i flera 
skalor och nivåer.

Riktlinjer
Integrera å-rummet med  
övriga Svängsta.

Binda samman östra och västra 
Svängsta. 

Minska det mentala avståndet 
mellan Svängsta och 
kommunens övriga tätorter. 
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Öka tryggheten
I Svängsta ska det vara tryggt och säkert att 
bo och bedriva verksamhet i. Det är därför 
nödvändigt att ta ett helhetsgrepp kring frågor 
om brottsförebyggande arbete, skydd mot 
olyckor och krisberedskap för att nå framgång i 
detta.

Åtgärder som ökar tryggheten i Svängsta är 
något som därför måste beaktas i den framtida 
fysiska planeringen.

Riktlinjer
Göra trygghetsarbetet till en 
naturlig del av den fysiska 
planeringen, både för Svängsta 
och andra delar av Karlshamns 
kommun.

Arbeta med belysningsfrågor 
och göra en nulägesanalys med 
åtgärdsplaner för Svängsta 
tätort.

Ta fram gestaltningsprogram 
för Svängstas offentliga rum 
och integrera gestaltningen 
med trygghetsfrågor.
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Ändring gentemot 
Översiktsplan  
Karlshamn 2030
I kommunens översiktsplan Karlshamn 2030 
föreslås att ett nytt torg skapas vid Brovägen och 
att Svängsta centrum förflyttas dit. Det förslaget 
utgår från att den tunga trafiken som går genom 
Svängsta istället leds väster om centrum, via en 
ny förbindelse mellan Svängstavägen och länsväg 
126. Båda dessa vägar ägs av Trafikverket, vilket 
betyder att beslut gällande en sådan omdragning 
av den tunga trafiken ligger på statlig nivå. 

Att flytta ut den tunga trafiken från Svängsta 
är väsentligt för tätortens utveckling. Den nya 
förbindelsen finns därför fortfarande med i 
planförslaget. I fördjupningsarbetet har dock 
utgångspunkten varit att det inte är säkert att 
den nya förbindelsen kommer byggas inom 
tidsramen för planförslaget (innan 2040). Detta 
innebär att fördjupningsarbetet utgår från dagens 
trafiksituation och planförslaget syftar därför 
främst till att anpassa befintlig situation till en 
ökad trafikalstring genom ortens centrala delar. 

Den nya torgbildningen föreslås istället utvecklas 
vid befintligt centrum. Detta leder till frågor om 
bland annat hur trafiksituationen kan integreras 
med centrumområdet utifrån de förutsättningar 
som finns på platsen idag, på ett trafiksäkert sätt.

Verksamhetsområdet vid Brovägen föreslås 
följaktligen behålla sin funktion som 
ett multifunktionellt och centrumnära 
verksamhetsområde. På så vis ska området 
fortsätta komplettera befintligt centrum vad 
gäller både funktion och service.

Centrum

Svängstas centrumområde är 
beläget centralt i orten och 
tangeras av Mörrumsån. Centrala 
Svängsta är planförslagets minsta 
delområde men kanske ett utav det 
viktigaste! Delområdet avgränsas 
i öst av ortens befintliga centrum, 
i söder av Brovägen, i norr av 
Svängstaparken och i väst av Halda 
Utvecklingscentrum.  

CENTRALA SVÄNGSTA

Halda 
utvecklingscentrum

Svängstaparken

Verksamhetsområde 
vid Brovägen
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Utvecklingsområden
Centrum 
Svängsta centrum är beläget på östra sidan 
av Mörrumsån, längs länsväg 126. Området 
har en strategiskt fördelaktig placering då det 
ligger i närheten av bland annat skola, bibliotek, 
kollektivtrafik och Svängstaparken. Den norra 
delen av centrum avgränsas av Skolvägen och 
den östra delen avgränsas av Kjellsavägen.

Närheten till flera viktiga funktioner gör området 
till en naturlig mötesplats i orten, samtidigt 
saknar platsen ett tydligt torgrum. Istället 
domineras det offentliga rummet av asfaltsytor 
avsedda för biltrafik vilket gör att bilen uppfattas 
som den dominerande användaren. Genom 
gestaltning av det offentliga rummet kan ett 
centrum skapas vilket stärker platsens funktion 
som social mötesplats. 

Torget föreslås placeras i anslutning till den norra 
delen av befintliga centrumbyggnader. Denna 
yta är idag allmän plats men har inte någon tydlig 
funktion. Platsen bedöms därför vara lämplig att 
utveckla till ett mer definierat torgrum. 

Söderut finns redan en tydlig avgränsning 
genom en trappavsats som leder ner till befintlig 
boendeparkering. Denna avgränsning kan 
användas för att förtydliga torgrummet. 

Det bör finnas tydliga öppningar mot länsväg 
126 för gång- och cykeltrafikanter som har 
sitt mål vid centrumområdet. Därför föreslås 
torgytan nå ut till gång- och cykelvägen längs 
länsväg 126. Torget föreslås kombineras med 
verksamheter och funktioner som bidrar till ökad 
trygghetskänsla och som främjar den sociala 
aspekten av centrumområdet. 

Utvecklingen i centrum ska främja användning 
av förnybar energi och minskad användning 
av fossila bränslen. Exempelvis kan 
laddningsstationer för elfordon uppföras vid 
befintliga och nya verksamheter vid centrum. 

Befintliga parkeringar till nuvarande 
verksamheter föreslås bevaras. Däremot 
kan dessa parkeringar kopplas samman med 
föreslaget resecentrum genom ett så kallat 
”Shared space”. Begreppet ”Shared space” 
är ett brett begrepp och anpassningsbart 
utifrån den specifika platsens förutsättningar. 
Vid Kjellsavägen kan detta innebära ett 
gångfartsområde där gående ska ha lika hög 
prioritet som andra trafikanter.

Vid Skolvägen finns idag en busshållplats som 
enbart trafikeras åt ena hållet då busstrafiken går 
som en sluten slinga genom Svängsta tätort.

CAFE BUTIK

ÖPPNA YTOR

Utskrift från FBWebb

0m 50m 100m 1:2000OBS! Redovisningen av fastigheterna kan vara osäker.

Säker övergång

Säker övergång

BESÖKS-
PARKERING

Hållplats/

parkering

VERKSAM
HETER OCH HANDEL

BOSTÄDER

Illustration nytt torgrumIllustration föreslagna funktioner vid Svängsta centrum
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I planförslaget föreslås ett resecentrum 
som är integrerat med övriga centrum. Vid 
resecentrumet ska det även finnas möjlighet till 
pendelparkering för att förbättra möjligheten att 
använda kollektivtrafik som primära resmedlet 
in mot Karlshamn centrum. Läs mer om 
kollektivtrafiken på sida 61-63. 

Svängsta bibliotek är en viktig nod i ortens 
direkta centrum. Biblioteket har god 
tillgänglighet och är en god resurs som kan 
utvecklas än mer i samverkan med övriga 
samhället.

Länsväg 126 
Sträckan förbi centrum är i planförslaget 
utpekat som prioriterad sträcka för 
trafiksäkerhetsåtgärder. Vid planering av åtgärder 
på länsväg126 är det viktigt att ha en nära dialog 
med Trafikverket då de står som väghållare för 
vägen. 

Hastighetsdämpande åtgärder föreslås 
på sträckan förbi centrum, i syfte att öka 
trafiksäkerheten i centrala Svängsta, även 
vid framtida trafikalstringar. Exempel på 
hastighetsdämpande åtgärder är avsmalning 
av körbanor, upphöjda övergångsställen/säkra 
övergångar och liknande. 

Med en ökad trafikalstring ökar även bullernivån 
längs länsväg 126. I samband med framtida 
detaljplanering ska bullerproblematiken utredas 
mer detaljerat. 

Då det är viktigt att människor ska kunna nå det 
föreslagna torget med både gång- och cykel krävs 
säkra övergångar över länsväg 126, men även ett 
sammanhängande gång- och cykelvägnät som är 
kopplat till Svängsta centrum och närliggande 
knutpunkter. Mer information om utvecklingen 
av gång- och cykelvägar finns på sida 60. 

Brovägen   
Strax söder som Svängstas centrum finns 
idag ett verksamhetsområde vid Brovägen. 
Verksamhetsområdet utgör Svängstas 
entréport från ortens södra sida och har 
idag en variation av verksamheter, bland 
annat restaurang, handel och idrottshallen 
ABU Garciahallen. Området ligger attraktivt 
beläget i närheten av Mörrumsån och är ett 
lämpligt område ur förtätningssynpunkt. Idag 
kan verksamhetsområdet nås med både bil, 
cykel, gång och buss då Brovägen ansluts till 
Banvallsleden och till länsväg 126. 

ABU Garciahallen är idag inte av fullmått 
och kan därför inte utnyttjas för vissa sporter. 
I planförslaget möjliggörs nya ytor för 
idrottsverksamhet i föreslaget fritidscenter, 
cirka 500 meter norr om Brovägen. Funktionen 
idrottshall kan med fördel omlokaliseras till nya 
fritidscentret där aktiviteter av olika slag kan 
samlas. 

Huvudinriktningen för verksamhetsområdet vid 
Brovägen ska vara en funktionsblandad miljö 
där en mångfald av verksamheter med olika 
öppettider bjuder in till sociala möten för både 

ABU-Garciahallen vid Brovägen
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unga och äldre. Kommunens fysiska planering 
kan styra en sådan utveckling genom att 
detaljplanera för centrumaktiviteter eller andra 
passande funktioner på platsen. Vid en fortsatt 
exploatering rekommenderas därför att en ny 
detaljplan tas fram.
 
Verksamheterna vid Brovägen kan med fördel 
integreras med bostäder för att skapa liv och 
rörelse i området under dygnets alla timmar.

Mörrumsåns nära läge ses som en tillgång 
till området vilket generar en attraktiv miljö. 
Samtidigt medför ån utmaningar med stigande 
vattennivåer, dåliga geotekniska förhållanden 
och barriäreffekt. Konsekvenser av åns nära läge 
till Brovägen beskrivs mer ingående i bilagan 
”Miljökonsekvensbeskrivning”. 

Befintlig bro vid Brovägen föreslås bli en del av 
tätortens gång- och cykelvägnät. Utvecklingen av 
gång- och cykelvägar i Svängsta beskrivs mer på 
sida 60. 

Svängstaparken

Illustration funktioner vid Brovägen och Halda utvecklingscentrum
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Den västra sidan om ån föreslås öppnas 
upp för allmänheten med plats för både 
fiske- och rekreation. Kopplingarna till Halda 
utvecklingscentrum kan på så sätt förstärkas. 
Utvecklingen av gångstråket beskrivs mer under 
avsnittet ”Halda utvecklingscentrum”. 

Svängstaparken
Svängstaparken ligger norr om 
verksamhetsområdet vid Brovägen och sträcker 
sig längs med Mörrumsåns dalgång och befintlig 
cykelled. Det råder stora nivåskillnader mellan 
länsväg 126 och Svängstaparken vilket skapar en 
barriär mellan centrum och parken. Därför är 
säkra och tillgänglighetsanpassade övergångar 
över länsväg 126 viktiga, vilka tydligt leder ner 
till parkområdet. Även skyltning kan minska 
barriäreffekten. 

Men trots säkra övergångar är nivåskillnaden 
fortfarande en utmaning. Därför är det viktigt 
att kopplingen söderut mot Brovägen via 
Banvallsleden bevaras och förstärks. Även här 
kan tydligar skyltning förstärka kopplingarna.  
 
Även kopplingen till Svängstas skolor är viktig. 
Parken ska kunna nås på ett trafiksäkert sätt och 
därför är stråket mellan Möllegårdens skola och 
Svängstaparken viktig. 

Själva parken föreslås rustas upp för att kunna 
skapa en grön mötesplats i Svängstas centrala 
delar. Svängstaparken kan då bli en knutpunkt 
för de som vandrar på Laxaleden och de som 
cyklar längs Banvallsleden. Rekreation och 
friluftsliv är därför en tydlig inriktning i det 
upprustningsarbetet. Exempelvis kan en offentlig 
toalett placeras i anslutning till parken. 

Även belysningsarbeten är viktiga i 
Svängstaparken för att kunna skapa en tryggare 
miljö för de som vistas där oavsett tid på dygnet. 

Halda Utvecklingscentrum 
Ett nytt gångstråk föreslås längs Haldafabrikens 
historiska byggnader, från befintlig broövergång 
vid Svängstaparken ner till verksamhetsområdet 
vid Brovägen (grön markering i illustrationen 
nedan, ungefärlig sträckning). Stråket möjliggör 
rekreation där kulturhistoriska värden och 
naturmiljöer kan mötas. Vid planering av stråket 
ska befintliga verksamheter beaktas utifrån 
säkerhetssynpunkt. Även naturvärden ska beaktas 
enligt de skydd som ån omfattas av.  

Vid de platser där befintliga byggnader sträcker 
sig ända ner till å-kanten kan exempelvis 
tillgänglighetsanpassat trädäck/träpromenadstråk 
sträcka sig längs vattenkanten för att behålla ett 
säkert avstånd till fabrikslokalerna.

I takt med att Svängsta utvecklas föreslås Halda 
Utvecklingscentrum utökas med fler lokaler 
för verksamheter, kontorslokaler, lagerlokaler, 
utbildning och liknande. Fortsatt utveckling av 
småindustrier föreslås i framtiden koncentreras 
till befintligt industriområde norr om 
Svängstavägen. 

Svängstaparken sedd från länsväg 126

Svängstaparken

Illustration föreslaget gångstråk vid Halda Utvecklingscentrum
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Vid Halda utvecklingscentrum finns risk för 
förorenad mark på grund av den industri 
som förekommit på platsen. Mer information 
om åtgärder kring förorenad mark finns 
på sida 70. På samma sida beskrivs även 
översvämningsrisken på grund av förhöjd 
vattennivå i Mörrumsån. Strax norr om Halda 
utvecklingscentrum finns även en lågpunkt 
som riskerar översvämmas vid skyfall. Vid en 
eventuell ny detaljplan eller exploatering måste 
dagvattenhanteringen utredas, särskilt med tanke 
på föroreningssituationen i området.

Det bedöms finnas goda möjligheter att utveckla 
solceller på Halda utvecklingscentrum då det 
finns stora ytor av takkonstruktion som enligt 
Länsstyrelsen Blekinges solkarta kan uppnå en 
hög inkommande solenergi. Detta bör beaktas 
vid framtida utveckling av utvecklingscentrumet. 
Anläggning av nya solceller ska prövas utifrån 
kulturmiljösynpunkt och får endast uppföras 
om det inte påverkar några bevarandevärden 
negativt. 

Riktlinjer centrala Svängsta 

Skapa nytt torgrum vid befintligt centrum i 
Svängsta 
 
Arbeta för hastighetsdämpande åtgärder 
längs länsväg 126 förbi centrala Svängsta 

Utreda bullerproblematiken som genereras 
av trafik längs länsväg 126 vid framtida 
detaljplanering

Utveckla verksamheter och bostäder vid 
Brovägen

Rusta upp Svängstaparken utifrån friluftsliv- 
och fritidsperspektiv

Bevara befintliga kulturvärden vid Halda 
utvecklingscentrum. Utöka verksamheter 
efter behov

Undersöka möjligheten att utveckla 
solceller på Halda Utvecklingscentrums 
takkonstruktioner

Koncentrera industriverksamheter 
till befintligt industriområde norr om 
Svängstavägen

Skapa gångstråk längs Mörrumsån för att 
öppna upp å-rummet för allmänheten och 
stärka kopplingarna till Svängstaparken 

Möjliggör för gång- och cykelkopplingar 
längs Brovägen

Bild från Karlshamns kommun på Halda Utvecklingscentrum 
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KRANSBEBYGGELSEN

KRANSBEBYGGELSEN

ABU

Öjavad

Marieborg IP

Mörrumsån

Mariegården

Svängstabadet
Skola

Kransbebyggelsen i Svängsta 
innefattar bostadsområden, 
grönområden och 
verksamhetsområden i nära eller 
direkt anslutning till Svängstas 
centrala delar. Området sträcker sig 
längs båda sidor om Mörrumsån, 
från Ebbarp i söder till Möllegården 
i norr, över Marieberg i öst och 
Öjavad i väst.

Ändring gentemot 
Översiktsplan  
Karlshamn 2030
Ändringarna gentemot Karlshamns översiktsplan 
2030 är relativt få. En av skillnaderna är 
att utvecklingen av industrin, som i den 
kommuntäckande översiktsplanen ska kunna 
integreras i Svängstas olika bostadsområden, 
istället koncentreras till området runt befintlig 
industri norr om Svängstavägen.

Utvecklingen beskrivs dessutom mer ingående 
i det här fördjupningsarbetet än i den 
kommunövergripande översiktsplanen. 
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Utvecklingsområden
För att kunna klara den planerade 
befolkningsutvecklingen krävs att Svängsta 
utvecklas med fler bostäder. En sådan utveckling 
koncentreras främst till en komplettering av 
Svängstas befintliga bostadsområden.

Att expandera befintliga bostadsområden är 
strategiskt fördelaktigt då den infrastruktur som 
redan finns i Svängsta kan nyttjas. På så sätt kan 
utvecklingen effektiviseras. 

Sammanhållna områden skapar även 
bra förutsättningar för att kunna 
kollektivtrafikförsörjas i framtiden.

I utvecklingsområdena ska tydliga och 
sammankopplade grönstrukturer finnas i nära 
relation till bebyggelsestrukturen för att skapa 
förutsättningar för sammanhållna områden med 
tätortsnära värdefull natur. 

Handelsverksamheter föreslås främst 
koncentreras till centrala Svängsta, men även till 
viss del i kransbebyggelsen. 
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I mindre orter som Svängsta är det viktigt 
att skapa arbetsplatser som ur ett långsiktigt 
perspektiv är anpassade till ortens olika behov. 
Genom att göra plats för handel, lagerlokaler 
eller liknande verksamheter skapas arbetsplatser 
och knutpunkter som i sin tur kan generera 
sociala möten. Framtida detaljplaner bör därför 
ge förutsättningar för funktionsblandade 
bostadsområden där markanvändningen kan 
anpassas efter vilka behov som finns i Svängsta 
just då.

I fördjupningsarbetet presenteras sex 
utvecklingsområden för nya bostäder och 
verksamheter vilka alla innefattar en förtätning 
inom Svängstas befintliga infrastruktur. För 
samtliga områden finns olika förutsättningar, 
exempelvis strandskydd, naturvärden, 
bullerproblematik, översvämningsrisker med 
mera. 

Utveckling utanför dessa områden beskrivs mer 
generellt på sida 52. 

Bostadsutveckling

Norra Abborresjön
Området möjliggör marklägenheter, 
enbostadshus eller kedjehus i ett skogs- och 
sjönära läge.

Vid Abborresjön erbjuds naturnära och attraktiva 
boendemiljöer i sjönära lägen. Området består 
av obebyggd skogsmark och Abborresjön är i sin 
tur omgiven av upplyst motionsspår. 

Att utveckla fler bostäder vid Abborresjön 
anses vara strategiskt fördelaktigt då det finns 

möjlighet att koppla samman ny bebyggelse med 
redan befintliga bostadsområden, funktioner och 
infrastrukturer.

Ett hinder i utvecklingen vid Norra Abborresjön 
är att området ligger i närheten av en 
kraftledning som tangerar Abborresjöns östra 
delar. Byggnation eller annan exploatering 
måste ske med hänsyn till ledningsstråket och 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter 
måste därför följas. Dialog med både E.ON och 
Svenska kraftnät bör ske innan byggnation i detta 
område. Detta gäller för all typ av byggnation. 

De ytor som bedöms vara byggbara kan 
bebyggas omgående då det redan finns en 
antagen detaljplan för området. Detaljplanen, E9, 
antogs 1980 och fastigheten den reglerar ägs av 
Karlshamns kommun. Detaljplanen medger både 
fristående hus och kedjehus i närhet till sjön och 
till naturen.

Vid exploatering är det viktigt att de höga 
naturvärdena bevaras och att byggnationen 
inte påverkar områdets rekreationsmöjligheter 
negativt.

BOSTÄDER

Riktlinjer Norra Abborresjön 

Utreda om gällande detaljplan E9 täcker 
dagens, och framtidens, behov

Skydda befintlig bebyggelse genom att 
bevara naturområden

Bevara rekreationsmöjligheter vid 
exploatering

Beakta områdets närhet till befintlig 
kraftledning
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Norr om Svängstabadet 
Området möjliggör bostäder upp till tre 
våningar i ett servicenära skogslandskap. 

Strax norr om Svängstabadet finns ett område 
med outnyttjade byggrätter där bostäder upp till 
tre våningar kan byggas enligt gällande detaljplan.

Detaljplanen E7 möjliggör ett trafikfritt 
bostadsområde med intilliggande garagebyggnad. 
Detaljplanen är från 1971 och är därför 
framtagen utifrån de principer som gällde då. En 
utredning om detaljplanen fortfarande är aktuell 
är därför nödvändig innan exploatering, utifrån 
kommunens nuvarande och framtida behov. 

Området i sig erbjuder ett kuperat skogslandskap 
med närhet till både rekreation, skola och 
centrum och bedöms därför vara ett lämpligt 
utvecklingsområde för bostäder i framtiden. 
Det finns stora nivåskillnader i området vilka 
i största mån kan bevaras så den nuvarande 
landskapsbilden inte förvanskas. Det nya 
bostadsområdet kan anslutas till Emnebodavägen 
i norr, men bör inte kopplas samman med 
Skolvägen i söder då det riskerar skapa 
genomfartstrafik förbi Möllegårdens skola. 

BOSTÄDER

Södra Abborresjön
Området möjliggör marklägenheter, 
enbostadshus, parhus eller radhus i ett 
skogs- och sjönära läge.

Söder om Abborresjön föreslås fler bostäder 
utvecklas, vilka blir som en förlängning av 
befintligt bostadsområde i söder. Bostäderna 
föreslås placeras utanför strandskyddat område 
för att inte riskera att rekreationsmöjligheterna 
runt Abborresjön byggs bort och att marken 
privatiseras. 

Mellan befintlig bebyggelse och utpekat 
strandskydd finns en remsa av skog som är 
mellan 70 och 90 meter bred. I denna zon 
finns möjlighet att bygga nya bostäder och 
ansluta området till befintligt bostadsområde via 
Linvägen/Slöjdvägen. De föreslagna bostäderna 
kan placeras en attraktiv skogs- och sjönära miljö 
vilket är utmärkande för Svängsta. Området är 
idag inte detaljplanelagt. 

Ny bebyggelse ska göra så lite intrång på 
befintligt rekreationsområde vid Abborresjön 
som möjligt. Byggnadshöjden ska därför 
anpassas så nya byggnader inte riskerar sticka 
upp i landskapet. 

Trafiklösningarna och anpassning till befintlig 
miljö ska detaljstuderas i framtida detaljplanering. 

STRANDSKYDD

BOSTÄDER

Riktlinjer Södra Abborresjön 

Minimera intrång på befintligt 
rekreationsområde runt Abborresjön

Förläng Linvägen eller Slöjdvägen in i området 

Riktlinjer Norr om Svängstabadet

Utnyttja befintlig detaljplan i den utsträckning 
det går, utifrån dagens och framtidens behov

Minimera intrång på befintligt 
rekreationsområden
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Norra Marieberg
Området möjliggör enbostadshus, 
flerbostadshus, radhus, parhus, 
marklägenheter, samlingslokaler, 
vårdboenden i en natur- och centrumnära 
miljö.

Strax norr om befintliga flerbostadshus 
i Marieberg finns möjlighet att etablera 
nya bostäder. Området består idag av ett 
skogsområde som föreslås integreras och kopplas 
samman med närliggande bostadsområden. 

Fastigheterna norr om Marieberg ägs idag av 
Karlshamns kommun och området är inte 
detaljplanelagt. Även här är det viktigt att 
ny bebyggelse speglar den befintliga miljön 
både vad gäller landskapsbild och närliggande 
byggnadsstruktur.

I ortsanalysen konstaterades att det finns 
ett generellt behov av trygghetsboenden, 
gruppbostäder och servicebostäder i kommunen. 
När vårdboenden av olika slag planeras är det 
viktigt att tänka utifrån ett helhetsperspektiv 
snarare än utifrån enbart funktionen i sig. Det är 
således viktigt att beakta närhet till annan service, 

tillgänglighet, samverkan med mera och det kan 
därför finnas en fördel med att samverka mellan 
olika typer av boenden. Det kan exempelvis 
handla om att samordna personal då behovet av 
närvarande personal varierar beroende på vilket 
slags boende det rör sig om. 

I norra Marieberg kan nya gemensamhetslokaler 
fungera som träffpunkter för olika typer 
av boenden och delar av området kan med 
fördel planeras för vårdändamål. De nya 
verksamheterna kan samverka med befintligt 
servicehus i närområdet, samtidigt som 
det finns en närhet till både rekreation och 
centrumaktiviteter.

I närområdet föreslås även yta för en kommunal 
lekplats. Viktigt är att rekreationsmöjligheter 
mellan Abborresjön och Hundsjön inte 
försvinner i samband med exploateringen av 
Norra Marieberg. Befintliga stigar och stråk ska 
därför bevaras i så stor utsträckning som möjligt.

Trafiklösningar och påverkan på befintliga 
naturvärden ska detaljstuderas i framtida 
detaljplanering. 

BOSTÄDER
VÅRDBOENDEN

SAMLINGSLOKALER

Riktlinjer Norra Marieberg

Förläng Bokvägen och eventuellt koppla 
samman denna med Kjellsavägen

Planera för ett funktionsblandat område som 
integreras med befintlig natur

Minimera intrång på befintliga 
rekreationsmöjligheter mellan Abborresjön och 
Hundsjön

Befintliga bostäder i Marieberg
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Västra Öjavad 
Området möjliggör enbostadshus, 
flerbostadshus, radhus, parhus, 
marklägenheter samt service- och 
handelsverksamheter.

Mellan Svängstavägen och befintligt 
bostadsområde i Öjavad finns stora ytor 
vilka bedöms vara lämpliga för både bostäder 
samt service- och handelsverksamheter. 
Serviceverksamheter innebär verksamheter 
som utför någon form av service, exempelvis 
fordonsservice, bilprovning eller liknande. Även 
verksamheter med behov av lokaler för material 
eller utrustning, så som el- och byggföretag eller 
företag som erbjuder hushållsnära tjänster kan 
med fördel placeras i västra Öjavad. 

Med en ny anslutning till Svängstavägen skulle 
transport till och från området bli både effektivt 
och trafiksäkert då trafikalstringen i befintliga 
bostadsområden skulle avlastas. Det finns även 
möjlighet att förse området med kollektivtrafik 
och ansluta det till befintligt gång- och cykelnät i 
framtiden 

BOSTÄDER

HANDEL & SERVICE

ST
RA

ND
SK

YD
D

Innan exploatering krävs utredningar kring både 
buller och trafiklösningar. Då Svängstavägen är 
statligt ägd kräver eventuella påkopplingar och 
anslutningar en tidig dialog med Trafikverket. 

Karlshamns kommun äger stora delar 
av marken i området och det är idag inte 
detaljplanelagt. Däremot täcks delar av 
området av en avstyckningsplan från 1936. 
Utöver avstyckningsplanen finns få regleringar 
för området vilket gör det intressant ur ett 
exploateringsperspektiv. Däremot kan det 
finnas naturvärden som måste utredas innan 
exploatering. Terrängen i området varierar men 
platsen ligger högt beläget vilket minskar risken 
för framtida översvämningar. 

I Öjavad kan det i framtiden skapas en variation 
av funktioner som gör att fler vistas i området 
vilket i sin tur skapar sociala möten och en 
tryggare miljö. 

Från Brötagylet väster om Svängstavägen 
genereras ett strandskydd som ska beaktas vid 
framtida exploatering. 

Övrig bostadsutveckling i 
kransbebyggelsen
För områden som inte pekas ut som 
utvecklingsområde, men som föreslås 
utvecklas med bostäder enligt karta för mark- 
och vattenanvändning, gäller principen att 
utveckling främst ska ske genom förtätning 
och komplettering av befintlig bebyggelse. 
Olika bostadsformer kan uppföras; en- 
till tvåbostadshus radhus, parhus eller 
marklägenheter. 

Riktlinjer Västra Öjavad

Anslut området till Svängstavägen

Säkerställ att området kan nås med gång- och 
cykel för att minimera bilbehovet i framtiden

Koncentrera verksamheter västerut och 
bostäder österut 

Beakta eventuella naturvärden som finns i 
området
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LIS-område, Holländarevägen 
I utpekat LIS-område finns möjlighet att 
komplettera med fler enbostadshus i ett 
vattennära läge. 

I norra delen av planområdet finns ett utpekat 
område för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge. Här finns redan ett tjugotal bostäder och 
området bedöms ha god teknisk försörjning för 
att kunna kompletteras med fler bostäder. 

Däremot är det viktigt att utredningar kring 
geoteknik, vatten- och avlopp, markföroreningar, 
översvämningsrisker etc. klargörs innan 
ytterligare exploatering sker i området.

Då området ligger intill det skyddade å-rummet 
är det viktigt att ha en tidig dialog med 
länsstyrelsen gällande hur strandskyddets värden 
och syften på bästa sätt kan bevaras vid framtida 
exploatering. 

Väster om LIS-området planeras mark avsättas 
för framtida vattenreservtäkt för dricksvatten. 
Viktigt är att nya bostäder i närheten av denna 
vattenreservtäkt inte försämrar vattnets kvalitet. 

Området är delvis detaljplanelagt. 

Bild från Karlshamns kommuns översiktsplan

BOSTÄDER I 
STRANDNÄRA 

LÄGE 

Riktlinjer LIS-område 
Holländarevägen

Utreda geoteknik, markföroreningsgraden 
och översvämningsrisken innan ny 
exploatering

Bevara ett grönstråk närmast vattenkanten 

Ha en dialog med länsstyrelsen gällande 
vilka värden som ska bevaras och hur 
strandskyddsfrågan ska beaktas

Inte försämra möjligheten att använda del 
av Mörrumsån till vattenreservtäkt om behov 
uppstår i framtiden
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Industriutveckling
Svängstas industriella historia är påtaglig 
för ortens identitet, vilket konstateras i 
ortsanalysen. En fortsatt utveckling av 
industrin är väsentlig för att Svängsta även i 
framtiden ska kunna erbjuda arbetsplatser till 
det växande befolkningsantalet. Planförslaget 
föreslår i första hand att outnyttjade byggrätter 
för industritomter nyttjas. Genom att nyttja 
befintliga detaljplaner med outnyttjade byggrätter 
kan utvecklingen av nya industrier ske snabbt 
och effektivt. 

Om ny mark behöver tas i anspråk för 
att möjliggöra ytterligare industriändamål 
ska marken först lämplighetsprövas så att 
Mörrumsåns grundvattenförekomst inte 
påverkas negativt i form av föroreningar eller 
liknande. 

Skolutveckling
I planförslaget föreslås att Möllegårdens skola 
rustas upp och förses med ny skolgård och större 
lokaler. Skolan ska i framtiden kunna samverka 
med andra funktioner i närområdet så som 
nytt fritidscenter, Svängstabadet och Svängsta 
förskola. 

Angöring till skolan föreslås ske norrifrån 
från Emnebodavägen för att undvika 
genomfartstrafik förbi skolområdet. 

Det finns idag ett akut behov av fler 
förskoleplatser i Svängsta, och det är därför 
viktigt att snabbt kunna planera för mer yta 
för den typ av verksamhet. Svängsta förskola 
föreslås expandera på befintlig tomt och ersätta 
de mindre förskolorna i tätorten. Utvecklingen 
av förskolan föreslås i första hand ske genom 
ökat antal våningsplan och i andra hand utökad 
byggnadsarea. Befintlig terräng på tomten 
begränsar den byggbara arean. 

Utveckling av förskolan kan kräva planändring. 
Då gällande detaljplan, E7, är en äldre plan bör 
möjligheten att istället tillämpa en planavvikelse 
studeras för att effektivisera byggnationen.  

Genom att samla både grund- och förskola i 
samma område kan resurser utnyttjas på ett mer 
effektivt sätt. Det kan handla om fördelning av 
personal men även om en effektivisering av olika 
leveranser.

I framtiden krävs utredning för hur förskolan ska 
kunna expandera med de byggrätter som finns 
idag. Behovet av mer yta för en stor förskola 
i Svängsta bör utredas i samband med övrig 
utveckling av närområdet.

Skolornas möjligheter till rekreation och 
utomhusvistelse ska skyddas och stärkas. 

Kultur och landskapsbild
En viktig utgångspunkt i planförslaget är att 
inte bygga bort Svängstas kulturella värden. Vid 
förändringar är det av viktigt att värna om de 
kulturella värdena, samt Svängstas identitet som 
är knuten till ortens industrihistoria och närhet 
till Mörrumsån. Det är viktigt att inte bara bevara 
utan även sprida kunskap om området och 
varsamt använda kulturarvet i nya sammanhang 
som kulturarenor, rekreationsområde, 
mötesplatser och för nya verksamheter. 

Svängsta medborgarhus föreslås lyftas fram 
och öppnas upp för aktiviteter av olika slag. 
Byggnaden är väl lämpat för kulturarrangemang 
med sin scenkonstlokal. Även utrymmen för 
föreningsliv finns. Här föreslås aktiviteter 
utvecklas som skulle kunna nå och engagera fler 

Riktlinjer skolutveckling

Rusta upp och utöka Möllegårdens lokaler och 
skolgård

Bygga en stor förskola som kan ersätta 
befintliga förskolor i Svängsta

Ersätt inaktuella detaljplaner utifrån 
identifierat behov

Bevara skolornas möjlighet till naturnära 
rekreation
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grupper i Svängsta. Med sin unika form är det 
en byggnad som ämnar bevaras och förvaltas för 
att även i framtiden kunna behålla sin befintliga 
utformning. 

De museum som finns i Svängsta ska också 
bevaras och förvaltas. Både skol- och Abu-
museet är viktiga för att symbolisera Svängstas 
historia. 

Rivningen av Mariebergs kraftstation påverkar 
det kulturvärde som verksamheten utgör. 
Karlshamns kommun har ingen rådighet i det 
beslut som fattats om att riva verksamheten, 
men kommunen ser det som positivt att 
förutsättningarna för fiskebeståndet förbättras i 
och med rivningen. 

För att minska negativ påverkan på 
landskapsbilden ska frågor kring gestaltning, 
byggnadshöjd och placering studeras vidare 
vid framtida detaljplanering. Bebyggelsen ska 
därmed utformas och placeras utifrån platsens 
förutsättningar och befintliga värden.  

Idrott och fritid
Utvecklingen av idrott och fritid är väsentligt 
för Svängsta då föreningslivet redan idag är 
väletablerat i orten och då det finns ett växande 
intresse för fritidsaktiviteter. Det är därför viktigt 
att planera för långsiktiga lösningar och för 
funktioner som gynnar, inte bara Svängsta, utan 
även hela Karlshamn kommun.

Svängstabadet och nytt fritidscenter
Svängstabadet föreslås utvecklas på befintlig 
plats.  I fördjupningsarbetet har bland annat 
möjlighet till kollektivtrafik, tillgänglighet och 
nyttjandet av befintliga detaljplaner studerats 
och lett till valet av badets placering. Genom 
att låta Svängstabadet anläggas på samma 
plats som tidigare kan processen för den nya 
badanläggningen effektiviseras då gällande 
detaljplan E7 kan utnyttjas. Analys kring badets 
placering finns på nästa sida. 

Det finns olika alternativ för hur det nya badet 
kan utformas. Det kan exempelvis planeras 
för ett inomhusbad eller ett utomhusbad och 
anläggningen kan antingen restaureras eller 

byggas om helt på nytt. Om den gällande 
detaljplanen E7 ska nyttjas är möjligheterna att 
bygga ett inomhusbad begränsade. Byggrätterna 
tillåter idag inte tillräckligt högt i tak för att ett 
inomhusbad ska kunna vara möjligt. Det skulle 
därför krävas en ny detaljplan för platsen där 
högre byggnadskroppar, som möjliggör ett 
inomhusbad, tillåts. 

Ett utomhusbad kan byggas med gällande 
detaljplan men funktionen kräver vidare 
utredning då ett utomhusbad endast kan 
nyttjas några få månader om året. I det här 
fördjupningsarbetet talas det istället om 
funktionen bad, oavsett om det handlar om en 
inomhus- eller utomhusanläggning.

Utformningen av anläggningen beror på flertalet 
faktorer, så som ekonomi, efterfrågan och behov. 
I planförslaget föreslås att fler funktioner än 
enbart badanläggning utvecklas i närområdet för 
att platsen ska kunna nyttjas under hela året och 
inte bara under sommartid. Kombinationen av 
funktioner skapar en viktig knutpunkt i Svängsta 
där flera aktiviteter kan erbjudas för människor i 
olika åldrar och med olika intressen.

De samlade funktionerna benämns i 
planförslaget som ett nytt fritidscenter där det finns 
möjlighet att i framtiden anlägga exempelvis en 
ny skateboardhall, en sporthall, café med mera.
  
Norr om det nya Svängstabadet föreslås 
en genomfartsväg för gång- och 
cykeltrafikanter som ska koppla samman 
de båda skolverksamheterna och samtidigt 
sammankoppla dessa med det nya fritidscentret. 
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Befintlig plats
+ Närhet till skola och centrum
+ Ekonomiskt fördelaktigt att 
inte flytta badet
+ Stora ytor för fler funktioner
+ Närhet till rekreation
+ Kan nyttja befintlig detaljplan

Marieberg
+ Nära centrum
+ Nära fotbollsplan
+ Möjligt att ansluta 
badanläggning till planerad 
kommunal lekplats
+ Finns redan kollektivtrafik
+ Går att utnyttja befintligt gång- 
och cykelstråk

- Kräver ny detaljplan
- Saknar tydlig koppling till
naturområden
- Omges av vägar och hus
- Liten yta för utveckling av andra
funktioner
- Kan finnas markföroreningar på
grund av närliggande pumpstation 

Marieborg 
+ Naturnära
+ Nära till badplats
+ Finns redan kollektivtrafik
+ Närhet till idrottsfunktioner
+ Närhet till cykelled
+ Kommunen äger marken

Öjavad 
+ Stora ytor
+ Kommunen äger marken
+ Finns möjlighet att ansluta till 
Svängstavägen
+ Stör ej befintligt bostadsområde - Kräver ny detaljplan

- Långt avstånd till centrum och skola
- Genererar mer trafik i befintligt
bostadsområde
- Stort inspel i skogs- och
naturlandskapet
- Strandskyddat område
-Stort markavvattningsområde

- Ligger inte i direkt anslutning  
till kollektivtrafik idag
- Genererar trafik i befintligt 
bostadsområde
-Riskerar påverka befintliga 
rekreationsmöjligheter 

- Kräver ny detaljplan
- Svag koppling till centrum
- Få anslutningar
- Ingen kollektivtrafik idag
- Begränsar fortsatt utveckling av 
verksamheter och bostäder i
området
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Med bil kan fritidscentret nås norrifrån via 
Emnebodavägen för att inte belasta Skolvägen 
med mer trafik och skapa genomfartstrafik i 
området. Trafik- och parkeringslösningar ska 
detaljstuderas vid framtida detaljplanering och 
projektering. 

Att samla fritidsaktiviteter i samma område 
gör platsen till samlingspunkt med närhet till 
både natur, bad, idrott, fritidsaktiviteter, skola, 
förskola med mera. Närheten till naturen är 
en stor kvalitet för platsen och kopplingar till 
närliggande motionsslingor och vandringsleder 
ska behållas eller förstärkas.

Marieborg idrottsplats
Marieborg IP planeras utvecklas i framtiden för 
att kunna fortsätta vara en knutpunkt i Svängsta 
för föreningar och andra aktiviteter. Det är 
viktigt att Marieborg fortsätter vara verksam vid 
sidan om Svängstas nya fritidscenter för att skapa 
goda möjligheter för Svängstas föreningsliv att 
växa.

Gång- och cykelvägarna som leder till 
idrottsplatsen ska vara trygga under dygnets alla 
timmar. Genom att arbeta med belysning och 
införandet av andra funktioner i området med 
varierande öppettider kan en trygg och trivsam 
miljö skapas. En trygg och säker gång- och 
cykelväg ska finnas mellan Svängsta centrum och 
Marieborg IP. 

Kopplingarna till rekreationsområden och 
vandringsleder på andra sidan Mörrumsån 
föreslås förstärkas genom en ny gångbro över 

ån. Mer om rekreation i kransbebyggelsen finns 
beskrivet på sida 67. 

Väster om idrottsplatsen finns en stor lågpunkt 
som riskerar översvämmas vid skyfall. Denna 
yta bör bevaras som grönyta då den även ingår 
i ett markavvattningsföretag. Det finns även en 
stor lågpunkt söder om befintliga bollplaner. 
Denna yta bör kunna översvämmas när behovet 
finns, för att under normala förhållanden kunna 
användas för idrotts- eller fritidsändamål. 

Marieborg bör fortsätta förses med 
kollektivtrafik för att möjliggöra kollektivt 
resande till och från idrottsplatsen men även till 
närliggande verksamheter och bostäder.

Fiske
Rivningen av Mariebergs kraftstation innebär att 
en dämning med cirka 4,8 meters höjdskillnad 
försvinner. Efter rivningen kommer naturliga 
höjdförhållanden att råda vilket betyder att ån 
kommer återställas till naturliga förhållanden och 
underlätta fiskens vandring. 

Med detta kommer nya fiskeplatser kunna skapas 
och sportfisket kommer få bättre förutsättningar 
att kunna utvecklas i Svängsta. Detta kräver 
att nya fiskeplatser utvecklas längs med ån, 
något som bedöms kunna gynna Svängstas 
besöksnäring och attraktivitet som stort. Dock 
behövs översvämningsriskerna längs ån beaktas 
när nya anläggningar i å-rummet planeras. Mer 
om översvämningsrisker finns att läsa på sida 70.

Riktlinjer idrott och fritid

Skapa en ny samlingspunkt i anslutning till 
Svängstabadet som kan användas året om

Rusta upp Marieborg IP och anlägga trygg 
gång- och cykelväg dit 

Anlägga ny gångbro som kan koppla samman 
rekreationsområden på båda sidor Mörrumsån
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Trafik och säkerhet
I Svängsta är bilen ett dominerande inslag vilket 
gör det viktigt i den fysiska planeringen att 
även prioritera andra färdmedel för att minska 
bilbehovet i framtiden. Det kan handla om 
att skapa sammankopplade nät av gång- och 
cykelvägar men även ge förutsättningar för en 
välfungerande kollektivtrafik med trygga och 
lättillgängliga hållplatser. 

Det kan även handla om att skapa förutsättningar 
för pendelparkering så att det blir naturligt för 
den resande att välja kollektivtrafik för en del av 
resan. 

I planförslaget förespråkas att bilbehovet 
minskas i framtiden. Detta kan ske genom 
bland annat säkra gång- och cykelvägar, 
utveckling av kollektivtrafiken, pendelparkering, 

laddningsstationer för elfordon och förtätning 
inom befintlig infrastruktur. 

I planförslaget redovisas både befintliga och 
föreslagna knutpunkter vilka alla bör, i största 
utsträckning, kunna nås med annat färdmedel än 
med bil. 

De utpekade knutpunkterna enligt illustrationen 
på nästa sida är det nya fritidscentret 
med närliggande skolverksamheter, 
nya Svängstabadet, centrum/
Svängstaparken, Halda utvecklingscentrum, 
verksamhetsområde vid Brovägen, 
lekplats vid Marieberg samt Marieborg IP. 
Tillgängligheten mellan dessa punkter är viktiga 
att bevara och utveckla. 

Länsväg 126 mot centrum
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Viktiga knutpunkter

Viktiga stråk och flöden

SKOLA

FRITIDSCENTER OCH  
BADANLÄGGNING

PARK & 
CENTRUM

HALDA & 
BROVÄGEN

LEKPLATS

SVÄNGSTA MEDBORGARHUS

MARIEBORG IP



Gång- och 
cykelväg vidare 
ner till Mörrum

Gång- och 
cykelväg vidare 
ner mot Mörrum

Gång- och 
cykelväg vidare 
ner mot Asarum

Utbyggda sträckor 
för gc-väg

Saknade sträckor 
för gc-väg

Utbyggda sträckor 
för gångväg

Saknade sträckor 
för gångväg

belysa gång- och cykelvägar. Då Trafikverket 
endast arbetar med att belysa de sträckor som 
är regionalt utpekade stomnät kan det innebära 
kommunal investering på utvalda sträckor i 
kransbebyggelsen. 

Nya gång- och cykelvägar ska i så lång 
utsträckning som möjligt anpassas utifrån 
terräng och miljösituation samt även möjliggöra 
användning av el- och lastcyklar. 

Illustrationen nedan visar de sträckningar 
där framkomligheten för gång- och 
cykeltrafikanter föreslås prioriteras vid framtida 
utvecklingsarbeten. Några av dessa sträckor är 
redan utbyggda med bra och säker gång- och 
cykelväg men det finns luckor i den nuvarande 
strukturen som föreslås slutas i framtiden. 

Gång- och cykel
Utvecklingen av både gångstråk och cykelvägar 
i kransbebyggelsen utpekade knutpunkter. För 
att skapa ett attraktivt vägnät ska gång- och 
cykelvägarna hålla en hög standard och det ska 
vara lätt att orientera sig i orten. 

Att anlägga gång- och cykelvägar som byter 
sida av vägen riskerar ökad risk för olyckor, 
därför ska det alltid eftersträvas att nya gång- 
och cykelvägar läggs på en sida av vägen. Det 
är från säkerhetssynpunkt även viktigt att 



Genom att skapa en ändhållplats kommer bussen 
gå åt båda riktningar genom Svängsta tätort 
vilket betyder att man som resenär exempelvis 
kan ta bussen både till och från mataffären utan 
att behöva åka en lång omväg. 

I fördjupningsarbetet presenteras tre 
olika inriktningar för utvecklingen av 
kollektivtrafiken. Inriktningarna kan tolkas 
som utvecklingsalternativ vilka bör utredas mer 
ingående tillsammans med Blekingetrafiken i takt 
med att tätorten utvecklas och olika områden 
utvidgas.  

Val av inriktning är beroende på vad i 
planförslaget som implementeras först då de 
olika utvecklingsområdena genererar olika behov 
av nya hållplatser. Den ena inriktningen utesluter 
därmed inte någon annan utan de kan istället 
tolkas som etapper där inriktningarna kan bygga 
vidare på varandra. 

Kollektivtrafik
Svängstabor är de bästa i kommunen på att 
använda kollektivtrafik! Detta visar att underlaget 
och intresset är stort för att resa kollektivt, vilket 
ger goda förutsättningar för Svängstas hållbara 
utveckling. Kollektivtrafik kan planeras på många 
olika sätt, i det här fördjupningsarbetet ligger 
störst fokus på att presentera ett så genomförbart 
förslag som möjligt där kollektivtrafiken 
samspelar med övrig utveckling av tätorten. 

En kollektivtrafiklinje ska dras så att den 
genererar så effektiva restider som möjligt 
samtidigt som hållplatserna ska vara 
lättillgängliga och ett attraktivt alternativ till bilen.

Ett exempel på hur kollektivtrafiken kan 
förbättras i Svängsta jämfört med hur den ser 
ut idag är att skapa möjlighet för en ändhållplats 
istället för att busslinjen går som en sluten slinga. 

Busshållplats vid Marieberg
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Inriktning 1: ”Nollalternativ”
I den första inriktningen som presenteras 
fortsätter busslinjen gå i samma sträckning 
som den gör idag. Detta är i sig inget dåligt 
alternativ då den redan nu är väl uträknad 
av Blekingetrafiken för att skapa ett så stort 
upptagningsområde som möjligt. 

I dialog med Blekingetrafiken har det dock 
framgått att det är önskvärt om det i framtiden 
anordnas en ändhållplats istället för att linjen 
går som en sluten slinga, vilket presenteras i 
inriktning 2. 

Inriktning 2: Ändhållplats vid Halda 
Utvecklingscentrum
I inriktning 2 har den nuvarande slingan brutits 
upp och istället bildat en linje med ändhållplats 
i anslutning till Halda Utvecklingscentrum. För 
att öka upptäckningsområdet kan ändhållplatsen 
flyttas söderut mot Brovägen (se streckad linje i 
illustrationen).

En av fördelarna med att ha ändhållplats istället 
för en sluten slinga är att bussarna har möjlighet 
att justera avgångstid och anpassa sig till 
eventuella förseningar eller liknande genom att 
stanna vid ändhållplatsen. En annan fördel är att 
resenärer kan ta bussen både till och från olika 
funktioner, vilket inte är möjligt idag i samma 
utsträckning. 

Ingen förändring

1

Ändhållplats Halda Utvecklingscentrum

2
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Inriktning 3: Ändhållplats Öjavad/
Svängstavägen
I takt med att Svängsta utvecklas med bostäder 
och verksamheter i Öjavad kan det i framtiden 
finnas behov av att flytta ändhållplatsen från 
Halda Utvecklingscentrum till Svängstavägen vid 
Öjavad. 

Vid ändhållplatsen kan det med fördel planeras 
för pendelparkering för att göra hållplatsen 
till en tydlig bytespunkt av färdsätt. Detta 
gör att de som bor på landsbygden kan ta sig 
till busshållplatsen med bil för att sedan åka 
kollektivt vidare mot Asarum och Karlshamn. 

Ändhållplats Svängstavägen med pendelparkering

3

Nya trafikförbindelser
I planförslaget föreslås flertalet nya 
trafikförbindelser för biltrafik i Svängstas 
kransbebyggelse. Förbindelserna är nödvändiga 
för att kunna bygga ut de utvecklingsområden 
som föreslås. På nästa sida visas en illustration 
av föreslagna vägar vilka beskrivs på sida 65. 
Vägarnas exakta sträckningar fastställs vid 
framtida detaljplanering. 

En ökad trafik i Svängsta bedöms kunna leda 
till ökade bullernivåer. Effekterna av de nya 
trafikförbindelserna, både gällande buller och 
trafikalstring ska detaljstuderas innan vidare 
exploatering. 

Villagata i Svängsta
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1

4 6
2
35

7

Nya trafikförbindelser

Sträcka där hastighets-
sänkande åtgärder prioriteras
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1

Den största föreslagna 
utbyggnationen är i sydöstra 
delen av planområdet och 
ska förbinda länsväg 126 med 
Svängstavägen. Placeringen är 
ännu inte preciserad men syftet 
med vägen är att minimera antalet 
tung trafik genom tätorten. Vägens 
exakta sträckning och påverkan 
på befintliga miljöer ska utredas 
i framtida planeringsarbeten. 
Dialog med Trafikverket krävs då 
de är väghållare för båda vägarna. 
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas vid 
framtida detaljplanering. 

4
 I Öjavad föreslås nya 
anslutningar till befintlig 
vägstruktur både till 
Svängstavägen och till 
Villavägen. Påverkan på befintligt 
bostadsområde behöver utredas 
i samband med framtida 
detaljplanering. Ny anslutning till 
Svängstavägen planeras i dialog 
med Trafikverket. 
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas 
vid framtida detaljplanering. 

6
I norra Marieberg föreslås ny 
vägsträckning genom området 
i samband exploatering av 
området.  De nya vägarna kan 
anslutas till befintligt vägnät 
genom Bokvägen i söder och 
Kjellsavägen i norr. Viktigt är 
beakta befintliga naturvärden och 
miljöer så att inte landskapet och 
rekreationsmöjligheter förvanskas. 
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas vid 
framtida detaljplanering. 

2
Söder om Abborresjön föreslås 
ny vägar som en förlängning 
av befintliga gator söder 
om utvecklingsområdet. 
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas 
vid framtida detaljplanering. 

5
Ny angöring till det föreslagna 
fritidscentret intill Möllegårdens 
skola föreslås ske norrifrån från 
Emnebodavägen. 

Vägen föreslås sluta med 
vändplats vid Möllegårdens skola 
för att undvika genomfartstrafik 
förbi skolområdet. 
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas 
vid framtida detaljplanering. 

3
Norr om Abborresjön föreslås 
vägnätet byggas ut enligt 
gällande detaljplan E9. Befintlig 
kraftledning ska beaktas i dialog 
med Svenska kraftnät och E.ON

7
Vid de mest centrala delarna i 
Svängsta föreslås åtgärder för 
att sänka hastigheten på de 
fordon som passerar. En dialog 
med Trafikverket är viktigt då 
de är väghållare för länsväg 126. 
Åtgärderna är ännu viktigare i 
takt med att trafikmängden ökar 
i framtiden. Hastighetssänkande 
åtgärder kan exempelvis vara 
upphöjda korsningar eller 
”omvända gupp”.
Trafiklösningar/bullerpåverkan/
konsekvenser ska detaljstuderas 
vid framtida detaljplanering. 



66 Ändring av översiktsplanen för Svängsta tätort

Grönstruktur
Gröna noder i kransbebyggelsen
Den gröna strukturen är en väsentlig del av 
Svängsta identitet. Tätortsnära natur, vattendrag 
och sjöar blandat med ett omkringliggande 
skogslandskap skapar goda förutsättningar för en 
välutvecklad grönstruktur i Svängsta. 

250 0 250 500 m

Illustrationen nedan visar hur grönstrukturen 
i stora drag skulle se ut i Svängsta efter ett 
genomförande av planförslaget. I planförslaget 
föreslås både utveckling av nya grönområden 
men även bevarande och upprustning av redan 
befintliga platser. 

Ett av förslagen är en ny kommunal lekplats 
i anslutning till Mariebergs bostadsområde. 
Lekplatsen ska fungera som en målpunkt för 
hela orten och syftar till att kunna samverka 
med den bollplan som finns där idag. Genom 
en blandning av funktioner på samma plats kan 
integration skapas mellan människor i olika 
sociala grupper och åldrar.

Från den gröna mötesplatsen vid Marieberg ska 
det vara lätt att ta sig med gång och cykel till 
andra gröna knutpunkter i Svängsta så som det 
nya fritidscentret, Svängstaparken, Mörrumsån, 
Hundsjön, Abborresjön eller Marieborg IP.

Enklare grönytor samt naturområden

Idrotts- och badanläggning

Park och lekplats
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i centrala Svängsta. Det är längs sådana slingor 
nya fiskemöjligheter, grillplatser eller liknande 
kan uppföras och ge ett mervärde till tätorten för 
både besökare och boende.  

Själva Laxaleden föreslås rustas upp med nya 
informationsskyltar som kan kompletteras med 
ny teknik som ger större utvecklingsmöjligheter 
och tillgänglighet som dessutom kräver mindre 
fysiskt underhåll. 

Det är viktigt är att beakta översvämningsrisker 
längs Mörrumsån då det kan påverka var nya 
funktioner för rekreation placeras och utformas. 
Exempelvis finns risk att delar av Laxaleden i 
södra planområdet översvämmas när havsnivån 
ökar. 

Generellt ska bebyggelse i anslutning till 
rekreationsområden och gröna stråk utformas på 
ett sådant sätt att rörelse inte hindras. 

På nästa sida illustreras tematiskt föreslagen 
utveckling av grönstrukturen i kransbebyggelsen. 

Rekreation
Redan idag finns goda möjligheter till rekreation 
i kransbebyggelsen och dessa möjligheter ämnar 
bevaras till stor del. 

En viktig del i Svängstas grönstruktur är 
Mörrumsån som sträcker som en blå-grön 
ryggrad genom hela tätorten. Tillgängligheten 
till Mörrumsån är viktig även i framtiden. Därför 
ska dess strandskydd följas i så stor utsträckning 
som möjligt. Vid eventuell dispens från skyddet 
ska dialog med länsstyrelsen föras. 

I fördjupningsarbetet föreslås en ny gångbro vid 
Mariebergs kraftstation. Den nya bron syftar till 
att förbättra tillgängligheten till å-rummet och 
samtidigt stärka kopplingarna mellan östra och 
västra sidan av Mörrumsån. 

Stråket kan sedan kopplas till befintliga 
Laxaleden som i sin tur sammankopplas 
med föreslaget gångstråk längs Halda 
Utvecklingscentrum i centrala Svängsta. På det 
sättet utvecklas ett system av rekreationsstråk 
längs Mörrumsån i både kransbebyggelsen och 

Mörrumsån vid Brovägen
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Stärkta 
kopplingar mellan 

utvecklingsområden och 
rekreationsområden

Upprustning av 
Marieborg IP

Utveckling av ny 
lekplats

Upprustning av 
park

Ny koppling mellan 
rekreationsområden

Möjliggöra fiske och 
andra fritidsaktiviteter 
genom att öppna upp 

å-rummet

Upprustning av 
Laxaleden
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Eftersom kraven har ökat på det flöde som 
dagvattennätet ska klara av, tillsammans med 
ökade klimatkrav, är befintligt dagvattennät i 
Svängsta tätort i behov av att dimensioneras 
upp. Att ändra i befintlig nät är ofta svårare 
än att anlägga nya ledningar då marken ofta 
redan är i anspråkstagen. Ett sätt att öka 
kapaciteten på det befintliga nätet är att anlägga 
fördröjningsanläggningar på ledningsnätet. Dessa 
kan även fungera som reningsanläggningar och 
ha mervärde som grönområden.

Karlshamn Energi och Vatten AB (KEVAB) är 
kommunens VA-huvudman och har under våren 
2020 gjort en inventering av ytor som ur vatten- 
och avloppstekniskt perspektiv bedöms vara 
lämpliga för dagvattenhantering eller fördröjning. 
Ytorna presenteras i illustrationen nedan. 

Typ av anläggning varierar beroende på 
platsernas egenskaper och är därför inte 
fastställda i fördjupningsarbetet. Exempelvis har 
dagvatten från vägar, parkering och verksamheter 
större reningsbehov än från villaområden. 

Förutsättningarna för bra dagvattenlösningar 
bedöms finnas väster om Mörrumsån samt 
södra och norra delen av den östra sidan av 
Mörrumsån. De centrala delarna av den östra 
sidan samt längs med länsväg 126 på samma sida 
bedöms ha sämre förutsättningar. 

Ytorna i illustrationen nedan är inte exakt 
inmätta och det har därför inte genomförts några 
beräkningar på ytbehov eller flöde. Vid vidare 
detaljplanering ska dagvattenhanteringen studeras 
mer ingående i dialog med KEVAB. 

Naturvärden
Vid framtida detaljplanering bör 
naturvärdesinventeringar genomföras där det 
finns risk att naturvärden påverkas. Detta gäller 
främst i befintlig jord- och skogsmark i de fem 
utvecklingsområdena för nya bostäder. 

Teknisk försörjning
Dagvattenhantering
Vid föreslagna utvecklingsområden behöver 
dagvattenfrågan utredas mer detaljerat i samband 
med framtida detaljplanering, särskilt med tanke 
på föroreningssituationen som finns i centrala 
Svängsta. 

Delar av dagvattennätet som kommer 
från industri, genomfartsvägar och 
centrumverksamheter kan därmed sannolikt 
vara i behov av rening. För att lyckas med detta 
behövs grönområden i anslutning till dessa 
områden eller nedströms avsättas. 
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Vatten och avlopp (VA)
Kommunens målsättning för 
dricksvattenförsörjningen i sin helhet, såväl 
allmän som enskild, är att sträva mot att 
samtliga i kommunen har tillgång till ett tjänligt 
dricksvatten samt att spillavloppsvatten och 
dagvatten tas omhand på ett sådant sätt att det 
inte förorenar våra omgivningar.

Föreslagna utvecklingsområden bedöms 
kunna kopplas på befintliga vatten- och 
avloppsledningar men i samband med 
detaljplanering ska kapaciteten på det kommunala 
VA-systemet utredas.

Spillvatten kommer ledas till Stärnö reningsverk 
som är REVAQ-certifierat. Det innebär att 
extra höga krav ställs på spillvattnet och att 
endast normalt hushållsspillvatten får släppas till 
spillvattennätet. 

I Svängsta har ett område för reservvattentäkt 
pekats ut i planområdets norra del. Planförslaget 
syftar till att inte förhindra möjligheten att 
använda denna plats till reservvattentäkt om
behovet i framtiden uppstår. 

Klimat, hälsa och 
säkerhet
Förorenad mark
Inom planområdet finns ett antal potentiellt 
förorenade områden, varav några omfattas av 
de utvecklingsområden som har föreslagits. Det 
rör sig främst om centrala Svängsta men även i 
kransbebyggelsen finns risk för förorenad mark. 

Innan en detaljplan som berör ett 
förorenat område antas ska undersöknings- 
och utredningsskedet vara avklarat. 
Föroreningssituationen ska beaktas innan 
bygglov beviljas eller beslut tas om exploatering.

Översvämningsrisker
Det finns identifierade lågpunkter inom samtliga 
utvecklingsområden i kransbebyggelsen, 
med undantag ”Norra Abborresjön”. Dessa 
riskerar översvämmas vid kraftiga skyfall och är 
viktiga att bevara som svämytor för att avlasta 
dagvattensystemet vid kraftigt regn. Främst 
handlar det om lågpunkter vid Marieborg IP men 
även vid Svängstabadet. 

Mörrumsån indikerar inte några omfattande 
problem vid ett beräknat högsta flöde. Det finns 
dock områden i direkt anslutning till ån som 
riskerar översvämmas i samband med framtida 
vattennivåhöjning. I kransbebyggelsen rör det sig 
främst om områden strax söder om nuvarande 
kraftstation vid Marieborg. Ett begränsat område 
både östra och västra sidan om Mörrumsån 
riskerar översvämmas. 

Även inom utpekade LIS-området i norra 
planområdet riskerar översvämmas i framtiden 
vilket måste beaktas i framtida detaljplanering.

Strålning
Försiktighetsprincipen bör beaktas vid all 
samhällsplanering. Det innebär att skäliga 
åtgärder för att förebygga eller hindra negativa 
effekter på hälsa och miljö bör vidtas där 
de elektromagnetiska fälten avviker från 
det normala. Nya kraftledningar och andra 
elanläggningar, så som mobilmaster, bör därmed 
placeras eller utformas så att exponering för 
magnetfält begränsas. Bostäder, skolor och 
förskolor bör inte placeras nära anläggningar 
som ger förhöjda magnetfält. 

Radon
Risk för högre strålningshalter från radon 
föreligger i västra delen av utvecklingsområdet 
Öjavad. I området för industriutveckling 
föreligger också risk för högre strålningshalter, 
liksom vid Mariebergs idrottsplats. Nya bostäder, 
skolor, kontorslokaler eller liknande i områden 
med risk för högre strålningshalter från radon 
bör byggas radonsäkert. Riktvärden för radon 
finns även för arbetsplatser vilket innebär att 
utredning även krävs i de områden som planeras 
för industriverksamhet.
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Ras, skred och erosion 
De utvecklingsområden som berörs av risk för 
ras, skred och erosion är utvecklingsområdet 
för industri samt Halda utvecklingscentrum och 
Brovägen, vilka främst berörs av risk för erosion 
längs Mörrumsån. I samband med att detaljplan 
upprättas eller ändras bör detaljplanen utgå från 
riskerna kring ras, skred och erosion i samband 
med byggnader och andra anläggningars 
placering, utformning och robusthet. Eventuella 
åtgärder kan krävas i de mest utsatta områdena. 

Minskad klimatpåverkan
För att minska klimatpåverkan ska åtgärder 
som främjar miljövänlig energi och minskat 
utsläpp av koldioxid prioriteras när Svängsta 
utvecklas i framtiden. Energianvändningen 
är en central fråga i fysisk planering och i 
den kommunövergripande översiktsplanen 
framgår det att förnybar energi ska användas 
i så stor utsträckning som möjligt, främst 
genom fjärrvärme och vindkraftverk. 
Energianvändningen ska vara effektiv och 
resurssnål. 

I Svängsta är möjligheten att utveckla nya 
vindkraftverk begränsad, däremot är möjligheten 
att utvidga fjärrvärmenätet god. Fjärrvärme ska 
därför prioriteras som energikälla i de utpekade 
utvecklingsområdena. Detta gäller både i 
kransbebyggelsen och centrala Svängsta.

I detaljplanering ska energifrågan studeras mer i 
detalj och förutsättningar för exempelvis solceller 
på takkonstruktioner i kransbebyggelsen bör 
redovisas i respektive detaljplan. 

Även ladd-infrastrukturen ska beaktas när 
Svängsta utvecklas. Det är viktigt att möjliggöra 
för exempelvis laddningsstationer för elfordon 
när nya områden utvecklas. Detta gäller både 
i kransbebyggelsen och i centrala Svängsta. 
Föreslagna cykelvägar ska var anpassade för el- 
och lastcyklar. 
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ABBORRESJÖN OCH HUNDSJÖN

ABBORRE-
SJÖN

HUND-
SJÖN

Närheten till naturen är ett av 
Svängstas starkaste karaktärsdrag 
och det är därför viktigt att det ska 
tillgängligheten till det omgivande 
skogslandskapet ska bevaras och 
utvecklas i framtiden. 

Fördjupningsarbetet fokuserar 
på att peka ut viktiga stråk och 
kopplingar i skogslandskapet öster 
om tätorten och ta fram riktlinjer för 
rekreationsområdet kan förstärkas 
och förbättras i framtiden. 

Ändring gentemot 
Översiktsplan  
Karlshamn 2030
Den största ändringen berör avgränsningen 
för delområdet. I den kommuntäckande 
översiktsplanen ingår även Marieborg i 
utvecklingsområdet. Marieborg är i det är 
planförslaget istället en del av kransbebyggelsen. 

Gällande bevarandet av rekreationsmöjligheter 
och satsning på motionsslingor och liknande 
skiljer sig inte de två plandokumenten från 
varandra. I fördjupningsarbetet finns dock ett 
större fokus på kopplingarna mellan Hundsjön 
och Abborresjön. 
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Abborresjön
Abborresjön erbjuder idag både fiske, bad 
och upplyst motionsslinga vilken sträcker sig 
runt hela sjön. Abborresjön ligger dessutom 
i anslutning till föreslagen bostadsutveckling 
norr och söder om sjön, men även i närhet till 
utvecklingen runt det nya Svängstabadet. 

Abborresjön är en relativt liten sjö med dåligt 
vattenflöde vilket är varför den inte bedöms vara 
lämplig för en framtida kommunal badplats om 
inte vattenkvaliteten förbättras.

Kopplingarna mellan Möllegårdens skola, 
Svängsta förskola och Abborresjön är 
viktig. Därför ska bostadsutvecklingen intill 
Abborresjön inte förhindra möjligheter till 
rekreation och utevistelse för skolorna i 
närheten. Kopplingarna kan stärkas genom 
tillgänglighetsanpassade promenadstigar, 
skyltar, belysning eller liknande mellan sjön och 
närliggande verksamheter.

Mellan Hundsjön och Abborresjön är topografin 
varierande, vilket försvårar möjlighet till 
tillgänglighetsanpassade promenadstråk mellan 
sjöarna. Fokus bör istället ligga på belysning, 
skyltning och liknande. 

Hundsjön
Vid Hundsjön har tidigare funnits en 
kommunal badplats men på grund av bristande 
vattenkvalitet har den kommunala badplatsen 
avvecklats. Det finns fortfarande möjlighet 
att bada i sjön och i framtiden föreslås att en 
kommunal badplats kan utvecklas endast om 
vattenkvaliteten når godkända värden. 

Vid en eventuell utveckling av badplatsen är det 
viktigt att området tillgänglighetsanpassas och 
att det är lätt att ta sig till badplatsen till fots eller 
med cykel. 

Oavsett om Hundsjön förses med en kommunal 
badplats eller inte är det viktigt att det finns 
goda möjligheter att ta sig mellan Hundsjön 
och Marieborgs idrottsplats och närliggande 
bostadsområden. En trygg gång- och cykelväg 
föreslås mellan Marieborg IP och Hundsjön 
som kopplas samman med övrigt gång- och 
cykelvägnät genom orten.

Koppling till turism
Genom Svängsta går både Laxaleden, 
Sydostleden och Banvallsleden där många gång- 
och cykelturister färdas årligen. Tillsammans 
med förbättrad förutsättning för sportfiske i 
framtiden och sin närhet till skogslandskapet 
är underlaget bra för en mer utvecklad turism i 
Svängsta. 

Befintlig badplats vid Hundsjön
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Lek

Koppling 
till skolan

Rekreation 

Bad

Koppling till 
Marieborg IP

GC-väg

Rekreation 
Belysning

I fördjupningsarbetet föreslås att 
turistverksamheter lyfts fram längs befintliga 
stråk, för att göra Svängsta till en knutpunkt för 
de som vandrar och cyklar. Svängstaparken är en 
sådan möjlig knutpunkt, vilket beskrivs mer på 
sidorna 43 - 44.  

Bättre förutsättningar för turistverksamheter 
anses förbättra Svängstas attraktivitet och på sätt 
lyfta tätorten som helhet. 

Riktlinjer Abborresjön & Hundsjön

Prioritera friluftslivet i området

Arbeta med belysning och tillgänglighet 
vid sjöarna för ökad trygghet

Förstärka kopplingen mellan Hundsjön 
med tätortens övriga gång- och 
cykelvägnät

Utreda möjligheten att koppla samman 
området med befintliga nyckelbiotoper 
norr om planområdet för att i framtiden 
kunna ingå i framtida kommunalt 
naturvårds- och friluftsprogram  
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Centrala Svängsta 
I centrala Svängsta föreslås nytt torgrum vid befintligt centrum som ska integreras med både 
verksamhetsområde vid Brovägen, Halda Utvecklingscentrum samt Svängstaparken. 

De största utmaningarna i centrala Svängsta är barriären som länsväg 126 skapar, den tunga trafiken och 
trafikmängden på länsväg 126, nivåskillnaderna till å-rummet samt de restriktioner Mörrumsån för med 
sig. 

Kransbebyggelsen
I kransbebyggelsen föreslås bostads- verksamhets- och serviceutveckling på flertalet platser runt om i 
Svängsta. I kransbebyggelsen föreslås bland annat ett nytt fritidscenter, nya Svängstabadet, vårdboenden, 
samlingslokaler, bostäder och andra verksamheter. Där pekas även nya trafikförbindelser ut och nya 
gång- och cykelvägar vilka tillsammans ska skapa ett heltäckande nät i Svängsta i framtiden. 

Den största utmaningen i kransbebyggelsen är att skapa knutpunkter som faktiskt nyttjas och som 
skapar liv och rörelse i orten året om samt att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö i redan befintliga 
områden där utvecklingspotentialen är begränsad. 

Hundsjön & Abborresjön
Vid Hundsjön och Abborresjön föreslås främst bevarande och förvaltning av redan befintliga 
rekreationsområden, men även att kopplingen mellan de två sjöarna och närliggande verksamheter stärks. 

Den största utmaningen är att stärka kopplingarna mellan de två sjöarna då området är kuperat och 
det kan vara svårt att skapa tillgänglighetsanpassade slingor där. En utmaning är även att anpassa 
nybyggnation intill rekreationsområdena utan att naturupplevelsen i dessa grönområden påverkas 
negativt.

SAMMANFATTNING AV 
PLANFÖRSLAGET
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HUR KAN PLANFÖRSLAGET....

...SKAPA  
GENERATIONSÖVERSKRIDANDE  

KNUTPUNKTER? 

ÅTERKOPPLING TILL  
STRATEGIERNA
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Planförslaget pekar ut knutpunkter vilka 
planeras fungera som mötesplatser där sociala 
interaktioner kan utbytas. Genom att skapa 
ytor för lek, idrott, handel och liknande finns 
det i framtiden underlag att skapa sådana 
mötesplatser. 

Planförslaget lägger en grund för ett pärlband av 
få, men genomtänkta, knutpunkter. I Svängstas 
centrala delar handlar det främst om den nya 
torgbildningen där centrumverksamheter föreslås 
koncentreras. Även området vid Brovägen, 
med handel och kontorsverksamheter, anses 
vara en viktig knutpunkt som binder samman 
Svängstas centrala delar till å-rummet och Halda 
Utvecklingscentrum. 

Svängsta centrum och verksamhetsområdet 
vid Brovägen fungerar båda som centrala 
mötesplatser i orten. Där finns kvaliteter som 
kompletterar varandra vad gäller verksamheter, 
funktion och service. 

Det offentliga rummets gestaltning har stor 
inverkan på möjligheten till spontana möten. Det 
är därför viktigt att se över det offentliga rummet 
utformas när Svängsta utvecklas i framtiden. En 
funktionsblandad förtätning av både Brovägen 
och centrum bedöms göra Svängstas centrala 
delar mer levande där fler människor vistas och 
rör sig än idag. 

En stor knutpunkt som pekas ut i planförslaget 
är nya Svängstabadet med närliggande 
fritidscenter. Knutpunkten är tänkt att 
fungera som en plats där en bred mängd 
olika aktiviteter kan erbjudas, vilket genererar 
generationsöverskridande möten. Vid 
planeringen av en sådan knutpunkt är det 
viktigt att funktionerna som planeras är sådana 
som faktiskt genererar besökare. Det kan 
exempelvis handla om att placera en funktion 
där som kanske inte är vanlig i resterande delar 
av kommunen, vilket skulle göra Svängsta till 
en unik målpunkt för fler än bara de som bor 
i tätorten. En badanläggning, en padelhall, en 
skateboardhall, ett café/restaurang, en träffpunkt 
för äldre eller en lekplats med närliggande 
utegym är sådana exempel. 

Det finns inte direkt några hinder i vilka 
funktioner som kan planeras. Det viktiga är att 
platsen genererar en mångfald där något för 
alla kan erbjudas. Svängstabadet, med simskola, 
seniorsim eller simtävlingar, är också exempel på 
hur Svängsta kan bli en mer naturlig målpunkt i 
kommunen. 

Vid sidan om utvecklingen av Svängsta 
fritidscenter är det viktigt att Marieborg IP 
fortsätter vara en knutpunkt i Svängsta. Genom 
att utveckla idrottsplatsen skapas ett stråk 
av knutpunkter från södra till norra delen 
av Svängsta tätort, vilka alla är kopplade till 
varandra med tydliga gång- och cykelvägar eller 
kollektivtrafikstråk. 

Halda Utvecklingscentrum är också en knutpunkt 
som föreslås utvecklas i Svängsta. Idag kan 
platsen upplevas svåråtkomlig för allmänheten, 
med stora inhägnader och med en svag koppling 
till övriga Svängsta, men i planförslaget 
föreslås dessa kopplingar stärkas och området 
föreslås öppnas upp mer för allmänheten. På 
så sätt planeras Halda Utvecklingscentrum 
kunna fungera som en tydligare mötesplats 
där fler funktioner, som exempelvis café och 
lunchrestaurang, kan utvecklas.

För att skapa generationsöverskridande 
knutpunkter är det således viktigt att i kommande 
detaljplanering planera för multifunktionella 
mötesplatser där fokus ligger på både funktion, 
tillgänglighet, trygghet, gestaltning, placering och 
utformning. 

Genom att peka ut olika knutpunkter och 
integrera dessa med övrig utveckling i Svängsta 
bedöms planförslaget följa, och gynna, den första 
strategiska inriktningen.  
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HUR KAN PLANFÖRSLAGET....

...BRYTA BARRIÄRER?
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Att bryta barriärer handlar inte bara om fysiska 
barriärer, utan även mentala och psykiska. 
Exempel på det kan vara att ett område 
upplevs svårtillgängligt trots att de fysiska 
förutsättningarna finns där. 

I planförslaget berörs båda varianter av barriärer, 
både psykiska och fysiska. De fysiska barriärerna 
har pekats ut i ortsanalysen och är främst länsväg 
126, nivåskillnader runt om i Svängsta och 
Mörrumsån. I planförslaget föreslås den tunga 
trafiken på sikt lyftas ut från tätorten samtidigt 
som hastighetsbegränsade åtgärder tillämpas 
förbi Svängstas centrala delar. På så sätt bidrar 
planförslaget till att minska de barriäreffekter 
som länsväg 126 utgör idag. 

Över Mörrumsån föreslås en ny broövergång 
som i sin tur kan anslutas till befintliga och 
nya gång- och cykelvägar. Detta skapar ett 
nät av gång- och cykelstråk som sträcker sig 
över båda sidor ån och som på så sätt knyter 
samman Svängstas östra och västra delar. Att 
marken längs ån vid Halda Utvecklingscentrum 
öppnas upp för allmänheten skulle minska 
barriäreffekten som ån genererar idag. 

Nivåskillnader i Svängsta tätort gör vissa 
barriäreffekter svåra att bryta. Exempelvis 
mellan Halda Utvecklingscentrum och Öjavad 
råder stora nivåförändringar vilket skapar 
en barriär som riskerar påverka områdets 
tillgänglighet. Även mellan Svängstaparken och 
nya torgbildningen finns nivåskillnader som gör 
å-rummet avskilt.

Planförslaget fokuserar därför på de platser 
där det faktiskt finns möjlighet att integrera 
å-rummet på ett tydligare sätt, så som vid 
Brovägen, vid Halda Utvecklingscentrum och 
vid gamla vattenkraftverket. Dessutom föreslås 
nya grillplatser och fiskemöjligheter utvecklas 
längs ån, vilket skulle göra å-rummet mer 
integrerat med övriga Svängsta trots befintliga 
nivåskillnader. 

Den mentala barriäreffekten beskrivs mer 
ingående i ortsanalysen och är något som har 
funnits länge i kommunen. Trots att det finns 
ett välutvecklat cykelstråk mellan Karlshamn 

och Svängsta, och trots att det finns goda 
möjligheter att ta sig till Svängsta med buss från 
både Karlshamn och Asarum är det fortfarande 
många som finner avståndet mellan Karlshamn 
och Svängsta vara längre än vad det faktiskt är. 
Även för många biltrafikanter upplevs avståndet 
längre än de 1,5 mil som det faktiskt är. 

För att minska det mentala avståndet och bryta 
den mentala barriären mellan Svängsta och 
andra tätorter i kommunen föreslås målpunkter 
utvecklas i Svängsta som är unika för platsen och 
som ökar flödet av människor till och från orten. 
Det nya fritidscentret är ett sådant exempel, men 
även en fortsatt utveckling av företagsparken 
i Halda Utvecklingscentrum. Det skulle i 
framtiden även vara fördelaktigt att placera fler 
kommunala verksamheter i Svängsta.

Mellan Mörrum och Svängsta är både den fysiska 
och mentala barriären påtaglig. Det saknas 
både gång- och cykelväg samt kollektivtrafik 
mellan de två närliggande orterna. Planförslaget 
belyser den bristande kopplingen mellan 
orterna och föreslår utökandet av gång- och 
cykelväg längs Svängstavägen. Tillsammans med 
Blekingetrafiken ska sträckan mellan Mörrum 
och Svängsta även utredas om den i framtiden 
kan förses med kollektivtrafik. 
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HUR KAN PLANFÖRSLAGET....

...ÖKA TRYGGHETEN? 
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Att mäta trygghet är svårt då känslan av trygghet kan upplevas olika från person till person. Kommunen 
måste därför arbeta med trygghetsfrågor på olika sätt för att öka tryggheten i orter som Svängsta.  

I planförslaget förespråkas att nya gång- och cykelstråk förses med belysning vilket är ett sätt att 
skapa tryggare miljöer i tätorten. Att planera för säkra övergångar över länsväg 126 är också ett 
steg i att öka tryggheten i Svängsta då vägområdet har pekats ut som otryggt i tidigare dialoger. 
Belysnings- och utformningsarbeten är något som i planförslaget pekas ut som viktiga för att kunna 
arbeta med trygghetsfrågor i den fysiska planeringen. Det krävs därför vidare utredningar där sådana 
frågor beaktas i takt med att Svängsta utvecklas. Det här fördjupningsarbetet är således ett sätt att 
uppmärksamma problemet med trygghet och visa hur det kan behandlas i kommande detaljplaner och 
utvecklingsarbeten. 

I fördjupningsarbetet föreslås fler bostäder i områden som tidigare inte varit bebyggda. En förtätning 
av tätorten skapar mer liv i området som tidigare kunde upplevas som öde och anses på så sätt kunna 
öka tryggheten på dessa platser. Knutpunkten och bostadsutvecklingen norr om nya Svängstabadet 
är ett sådant exempel. När en sådan knutpunkt som erbjuder en mångfald av aktiviteter skapas också 
förutsättningar för mer rörelse i området, även efter skol- och arbetstid. 

Liknande effekt väntas i Svängstas centrala delar med förtätning av både bostäder, handels- och 
kontorsverksamheter föreslås i planförslaget. 

Den här strategiska inriktningen är svår att utvärdera i ett planförslag på den här nivån, men eftersom 
planförslaget både berör och ger förslag på hur tryggheten kan bearbetas i kommande planarbeten 
bedöms inriktningen beröras på ett positivt sätt. 
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Avdelningen för Samhällsbyggnad och Miljöskydd
Anna Martinsson
010-2240128

Karlshamns kommun

374 81 Karlshamn

Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr
SE-371 86 Karlskrona Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320

010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge

Begäran om yttrande över granskningsförslag för fördjupning av 
översiktsplanen för Svängsta tätort i Karlshamns kommun 

Er beteckning: Dnr:2018/106

Länsstyrelsen i Blekinge län har erhållit granskningsförslag för fördjupning av översiktsplan för 
Svängsta tätort i Karlshamns kommun.

Tidigare översiktsplan för Karlshamns kommun

Gällande översiktsplan för Karlshamns kommun vann laga kraft i maj 2015.

I kommunens översiktsplan beskrivs Svängsta som ett levande samhälle med en tydlig identitet. 
Generellt för orten finns viljeinriktningen att näringsliv och företagande ska utvecklas. Att vårda 
historien, verka för ett naturnära attraktivt boende och en bra skola är viktiga målsättningar. En 
annan är att det ska finnas en mark- och planberedskap för såväl bostäder som verksamheter av 
olika slag på orten, inte minst i Svängsta centrum. I övrigt är ortens sportanläggningar samt 
frilufts- och rekreationsområden viktiga basresurser liksom de värdefulla natur- och 
kulturmiljöerna längs Mörrumsån. 

I översiktsplanen lyfts även att en fördjupad översiktsplan ska upprättas innehållande en 
ortsanalys. Analysen ska syfta till att bidra med kunskap till både boende och kommunen om 
vad man ska vara rädd om och vad man kan satsa på i just Svängsta. För att behålla levande 
centra krävs att bostäder, handel, arbetsplatser, service och kultur integreras. Utgångsläget för 
ortens utveckling är att finna dess ”själ” och att utveckla denna. En förutsättning för 
utvecklingen är att hitta nya attraktiva miljöer för byggnation samtidigt som det skapas 
förutsättningar för upprustning i befintliga miljöer. 

Länsstyrelsens roll 

Enligt 3 kap. 16 § plan och bygglagen ska Länsstyrelsen under granskningen särskilt ange:

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 
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2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig 
med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller 
flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 

5. en bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
Lag (2020:76).

En översiktsplan enligt nya PBL, SFS 2010:900, ska vara mer av strategisk karaktär. Den 
ska på ett bättre sätt än tidigare samordnas med nationella och regionala mål av betydelse 
för hållbar utveckling inom kommunen (3 kap. 5 § p4 PBL).

Den ska på ett bättre sätt än tidigare samspela med regionalt tillväxtarbete. Nytt är också att 
det av översiktsplanen inte bara ska framgå hur den byggda miljön ska utvecklas och 
bevaras utan också hur den ska användas. Ändringen syftar till att stärka översiktsplanens 
strategiska funktion och koppling till frågor om t ex tillgänglighet, jämställdhet och 
användbarhet.

Nya allmänna intressen har tillkommit i 2. Kap. PBL. Översiktsplanen ska även ta hänsyn 
till klimataspekter samt till möjligheter att ordna avfallshantering och elektronisk 
kommunikation (2 kap. 3 § PBL och 2 kap 5 § PBL).

Sammanfattning

Länsstyrelsen ställer sig positiv till planförslaget för att på ett mer ingående sätt ge Svängsta 
möjlighet att utvecklas och se de möjligheter som orten besitter. Länsstyrelsen ser däremot att 
bullerfrågan i de nya bostadsområdena samt värden av grönstruktur fortsätter utredas och 
belysas även i kommande detaljplanearbeten. Mörrumsåns vikt och värden ställer stora krav på 
hur orten bör planeras och utvecklas för att kunna tillgodose invånarna. 

Länsstyrelsens yttrande fokuserar på de frågor som Länsstyrelsen är skyldig att bevaka i 
granskningen av ändringen av översiktsplanen enligt 3 kap. § 16, vilket ger grundlag för 
överprövning av senare detaljplaner och beslut om lov i de fall de inte hanteras i planen.

Synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL

Riksintressen

Utpekade riksintressen ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
nu och i framtiden. Det är viktigt att översiktsplanen tydliggör hur riksintressena och dess 
influensområden avses tillgodoses i planeringen utifrån den utveckling som föreslås. I 
översiktsplanen ska avväganden mellan eventuellt motstridiga intressen göras där kommunens 
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ställningstaganden, och de konsekvenser som planen kan tänkas få på riksintressenas funktion 
ska framgå.

Riksintresse för yrkesfiske 3 kap. 5 § MB

Riksintresset för yrkesfiske är utpekat i Mörrumsån och får således inte påverkas negativt av 
planerade exploateringar. Länsstyrelsen ser däremot positivt på att kommunen inser vikten av 
att dessa områden ska visas hänsyn i kommunens översikts- och detaljplanering och inte 
påverkas negativt av kommande tänkt bebyggelse.

Riksintresse för naturvård 3 kap. 6 § 

Se under rubriken för naturmiljö

Riksintresse för friluftsliv 3 kap. 6 §

Se under rubriken för naturmiljö

Riksintresse totalförsvaret 3 kap. 9 § MB

Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ronneby flygplats. Luftfartsverket 
samt Försvarsmakten är sakägare och ska ges möjlighet att yttra sig över detaljplanen. I de fall 
det framkommer behov av flyghinderanalys ska en sådan genomföras och skickas till berörda 
flygplatser. Före byggstart (då bygglov eller miljötillstånd finns) ska också blanketten 
flyghinderanmälan enligt (Luftfartsförordningen SFS 2010:770) skickas in till Försvarsmakten. 
Flyghinderanmälan avser byggnader och andra föremål (högre än 45 m och belägna inom tätort, 
högre än 20 meter utanför tätort). För vidare information se www.forsvarsmakten.se där 
blankett finns.

Områdets östra delar ligger dessutom inom område med särskilt behov av hinderfrihet. 

Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB

Se under rubriken för naturmiljö

Natura 2000

Länsstyrelsen anser att kommunen tillgodosett Länsstyrelsens tidigare kommentarer kopplat till 
naturreservatet Mörrumsåns dalgång som sträcker sig drygt 1 mil längs Mörrumsån mellan 
Svängsta i söder och Hemsjö i norr. Mörrumsån är även ett av Sveriges artrikaste vattendrag.

Se vidare under rubrikerna vattenförsörjning samt natur

Buller

I beskrivningen av Västra Öjevad nämns att utredningar kring buller och trafiklösningar ska tas 
fram. Detta är det enda utvecklingsområde i planbeskrivningen som nämner buller. Om det är så 
att buller inte bedöms vara ett större problem i övriga områden bör detta framgå tydligare.

Förutom Öjevad ser kommunen risk för ökat buller längs länsväg 126, genom centrum. För att 
göra trafiksituationen säkrare i centrum föreslås tung trafik ledas runt centrum, dock bedöms 
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omledningen av trafiken inte kunna göras innan 2040. Hur buller kommer förändras av de 
övriga föreslagna åtgärderna framgår inte tydligt.

Miljökvalitetsnormer 

Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att ny reglering av MKN för vatten och för annat än 
vatten har trätt i kraft från och med 1 januari 2019. Försämringsförbudet och 
äventyrandeförbudet införs i en ny bestämmelse om MKN för vatten i 5 kap. 4 § MB. 
Undantagen från rimlig-hetsavvägningen i 2 kap. 7 § st. 2-3 avseende gränsvärdesnormer flyttas 
till 5 kap. 5 § MB och förtydligas gälla för ”miljökvalitetsnormer som avses i 2 § första stycket 
1 för annat än vatten”. Rimlighetsavvägningen kvarstår i 2 kap. 7 §, men med ett nytt andra 
stycke som pekar på 5 kap. 4-5 §§. 

MKN för vatten 

I översiktsplanen bör det framgå vilka miljökvalitetsnormer som gäller för respektive berörd 
vattenförekomst, ytvatten såväl som grundvatten, samt nuvarande statusklassning. Information 
finns i databasen VISS.

MKN för luft 

Länsstyrelsen anser att det bör framgå hur luftkvaliteten ska säkerställas. Med nya 
bostadsområden alstras mer trafik och åtgärder för att säkerställa att luftföroreningar inte 
överskrider några gränsvärden samt att andelen partiklar inte ökar behöver utvecklas. 

Minskad klimatpåverkan

Länsstyrelsen ser gärna att energifrågans koppling till övriga planeringsfrågor belys ytterligare i 
den fördjupade översiktsplanen. Förutsättningarna för elförsörjning är redan välbeskrivet, och 
även vindkraft och fjärrvärme nämns. Strategier för solenergi behöver också behandlas, i 
översiktsplan eller fördjupad översiktsplan, för att visa hur kommunen kan underlätta och 
stimulera en ökad utbyggnad av solceller och solvärme. Även strategier för en utbyggnad av 
laddinfrastruktur för elfordon bör finnas med. Här kan länsstyrelsens planeringsverktyg 
”Regional infrastrukturplan” vara ett stöd.

Avloppsförsörjning

Texten om vatten och avloppsförsörjning har förtydligats och länsstyrelsens synpunkter har 
beaktats. Vid framtida utbyggnad av Karlshamns kommun är det är viktigt att det finns kapacitet 
i vatten- och avloppsreningsverk för en miljömässigt hållbar utveckling.

Vattenförsörjning

Kommunen har bemött synpunkterna i länsstyrelsens samrådsyttrande daterat 2019-11-20 och 
beaktat dom. Länsstyrelsen vill ännu en gång understryka vikten av en hållbar 
dricksvattenförsörjning och att denna aspekt tas med i samtliga delar i det fortsatta planarbetet. 
Likaså att den regionala vattenförsörjningsplanen ska genomsyras i fortsatt planarbetet. 
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Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS

Texten kopplat till de vidare utredningar som behövs vid framtida exploateringar har 
förtydligats och länsstyrelsens synpunkter hart beaktats. Länsstyrelsen vill fortfarande lyfta 
vikten av samtal med Länsstyrelsen vid en vidare exploatering för att se över hur de värden och 
strandskyddets syften på bästa sätt kan bevaras då området ligger i närhet till det skyddade å-
rummet.

Allmänna intressen enligt 2 kap. PBL 

Naturmiljö 

Länsstyrelsen anser att kommunen har tydliggjort vikten av gröna strukturer som är värdefulla 
för såväl naturvärden, ekologiska samband och värden för friluftslivet. Stråken och korridorer 
mellan natur- och friluftslivsområden kan tydliggöras ytterligare i de planer (naturvård, 
friluftsliv och grönstruktur) som Karlshamns kommun har beviljats LONA-bidrag för att ta fram 
under de kommande åren. Den gröna ovalen på illustrationerna på sid. 20 respektive 65 skulle 
behöva förklaras tydligare. I övrigt ser Länsstyrelsen det som mycket positivt att värdena för 
friluftsliv lyfts fram i denna illustration. Relevanta kopplingar till Agenda 2030. 
miljökvalitetsmålen och det regionala åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen har framhävts 
i förslaget och kravet på hänsyn vid ny bebyggelse har understrukits, vilket är positivt. 

Friluftsliv

Se under rubriken för naturmiljö

Strandskydd

Se under rubriken för LIS-område

Areella näringar

Som i samrådsskedet ser Länsstyrelsen vikten av att påpeka att i planförslaget har kommunen 
valt att peka ut områden som idag används som jordbruksmark. Länsstyrelsen vill påpeka att 
brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. (MB 3kap 4§)

Enstaka bostadshus har vid prövningar i förvaltningsdomstol inte ansetts utgöra väsentliga 
samhällsintressen. Om den aktuella marken bedöms som brukningsvärd jordbruksmark bör 
kommunen i första hand undersöka om sökande kan flytta planerad bebyggelse till annan mark.

Kulturmiljö och fornlämningar

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen noterat att kraftverket i Marieberg bör bevaras för 
att inte sänka kulturmiljövärdena i de södra delarna av området. Länsstyrelsen noterar dock att 
kommunen inte har rådighet över kraftverket. Som kommun har man stora möjligheter att arbeta 
för att kraftverket bevaras, genom att använda sina resurser till att hitta en ny användning för 
kraftverket som kommer att gynna kulturmiljö och även andra intressen beroende på 
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användning. Detta avser själva kraftverksbyggnaden på platsen och inte dammkroppen som 
sådan.

Bostadsbyggande

De senaste åren har Blekinge fått ett alltmer ökande behov av bostäder i tätortenscentrala delar. 
Bostadsmarknadsanalysen 2020 visar att Blekinge är i stort behov av bostäder, bland annat 
behövs bostäder med rimliga hyresnivåer. Det rådet stort tryck på kommunala tomter, det är 
många som står i bostadskön till det allmännyttiga bostadsbolaget och det finns ett stort tryck på 
framtagande av nya detaljplaner för bostäder. 

I dagsläget är Svängsta ett område med en överhängande vikt mot enfamiljshus, det är dock 
viktigt att se att det finns ett utbud av olika boendeformer som kan passa olika gruppers behov i 
olika skeenden i livet vad gäller både vad gäller upplåtelseformer, storlekar och 
lägen/placeringar på orten. Detta samtidigt som ortens nuvarande identitet och värden inte går 
förlorade.

Länsstyrelsen lyfte i sitt samrådsyttrande vikten av rekreationsområden kopplade till byggd 
miljö för såväl bostadsområdenas attraktivitet samt ökat välbefinnande och hälsa hos människor.

Kommunen svarar att ”riktlinjer som handlar om att nya byggnader ska anpassas till landskapets 
rådande miljö bedöms vara så pass breda och generella att de kan finnas med i planförslaget 
utan vidare utredningar eller slutsatser. Sådana riktlinjer är till för att den frågan ska 
uppmärksammas och utredas mer detaljerat i senare skeden, innan exploatering.” Länsstyrelsen 
vill fortfarande belysa vikten av att dessa riktlinjer inte sedan försvinner och/eller prioriteras 
bort i detaljplaneskedet. Något som är lätt hänt när riktlinjerna blir för generella. 

Miljökvalitetsmål 

Kommunen har på ett föredömligt sätt arbetat in det regionala åtgärdsprogrammet för 
miljömålen.

Minst 7 av etappmålen är relevant för stadsutvecklingen, vilket bör beaktas i översiktsplanen. 
Det är viktigt att miljökvalitetsmålen beskrivs som planeringsförutsättningar och att det finns en 
beskrivning och analys om planen främjar eller motverkar miljökvalitetsmålen. 

I rapporten Miljömål i Blekinge 2018:12 ges en översikt över miljökvalitetsmålen med precise-
ringar och etappmål. I det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen lyfts åtgärder som 
behöver genomföras i länet för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen ska uppnås. 
Åtgärdsprogrammet inkluderar även åtgärder för en minskad klimatpåverkan från Klimat- och 
energistrategin. 

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av Landshövding Sten Nordin med samhällsplanerare Anna Martinsson som 
föredragande. I ärendet har även miljöskyddshandläggare Anna Algö, antikvarie Karl-Oskar 
Erlandsson, vattenskyddshandläggare Susanna Svensson, miljöhandläggare Stefan Andersson, 
samordnare friluftsliv och grön infrastruktur Jenny Hertzman, områdesskyddssamordnare Åke 
Widgren, samt energi- och klimatstrateg Sabina Berntsson.
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.


