
Strukturplan för området vid Stockholmsledet 
Karlshamn kommun

2022 / 05 / 11



2Strukturplan - Stockholmsledet Karlshamn

Innehåll

1 Bakgrund och syfte  ...............................................................................................................................................3

2 Nulägesanalys ............................................................................................................................................................4

2.1 Platsbeskrivning ...............................................................................................................................................4

2.2 Förutsättningar ................................................................................................................................................5

3 Utvecklingsstrategier ...........................................................................................................................................8

3.1 Huvudprinciper ..................................................................................................................................................8

3.2 Gatustruktur .................................................................................................................................................... 12

3.3 Gatuhieraki ....................................................................................................................................................... 13

3.4 Friluftsliv & grönstruktur ........................................................................................................................ 15

3.5 Bebyggelsestruktur ....................................................................................................................................16

3.6 Etappindelning ................................................................................................................................................17

4 Förslag till bebyggelse .....................................................................................................................................18

4.1 Scenario 1 ..........................................................................................................................................................18

4.1 Scenario 2 .......................................................................................................................................................... 21

4.3 Boendemiljö längs centralgata ........................................................................................................24

Uppdragsledare:  Maryam Sepehr
Handläggare landskap:  Cecilia Smedbro
Handläggare arkitekt:  Aleksandra Pucolowska 
GIS kartor:                                                             Stanislav Ilic



3Strukturplan - Stockholmsledet Karlshamn

1 Bakgrund och syfte 

Karlshamn kommun har för avsikt att ta fram en 
ny detaljplan för området vid Stockholmsledet för 
att möjliggöra utbyggnad av en ny stadsdel för 
småhusbebyggelse och förskola.  

Projektområdet är beläget cirka 2 km öster om 
Karlshamns innerstad. Området är ca 84 hektar stort och 
sträcker sig såväl norr som söder om Ronnebyvägen. 

I Karlshamns översiktsplan “Karlshamn 2030” namnges 
utvecklingsområdet A10-Stockholmsledet. För 
utvecklingsområdet gäller i huvudsak inriktningen 
bostäder men där naturvärden och friluftsliv ska beaktas 
och bevaras. 

AFRY har fått i uppdrag av Karlshamns kommun att ta 
fram en strukturplan för detta område. Strukturplanen 
ska redovisa hur byggnader och allmänna platser kan 
placeras i den nya stadsdelen samt nya kopplingar/
anslutningar till bland annat Ronnebyvägen. 
Strukturplanen redovisar även naturområden, 
rekreationsstråk och andra förutsättningar för en 
attraktiv boendemiljö. 

Förslaget utgår från de specifika förutsättningarna som 
finns på den aktuella platsen och stor vikt har lagts på 
att ta tillvara och utveckla platsens kvaliteter.

Det har tagits fram en trafikutredning i ett separat 
uppdrag parallellt med detta arbete. Dessa två underlag 
ligger sedan till grund för kommande detaljplanearbete.

Planområde
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2 Nulägesanalys

2.1 Platsbeskrivning

Planområdet sträcker sig såväl norr som söder 
om Ronnebyvägen och består huvudsakligen av 
kuperad skogsmark med inslag av öppna ytor och 
småhusbebyggelse. Strax sydost om området ligger 
Lindeborgssjön, tätortens främsta rekreations- och 
friluftslivsområde.

Genom området sträcker sig Ronnebyvägen, som 
är den östra infarten till Karlshamn samt järnvägen 
Blekinge kustbana. Området angränsar i sydväst till 
Kolleviksvägen. Obebyggd mark inom området ägs 
av Karlshamns kommun. Bebyggda fastigheter är 
privatägda. 

Det finns stor potential för att skapa attraktiva och 
naturnära boendemiljöer med bra kopplingar till 
Karlshamns centrum samt god tillgång till skolor och 
förskolor vid Österslätts- och Väggaområdet.

Inom området finns höga natur- och friluftsvärden 
och vissa risker som har beaktats i arbetet med 
strukturplanen. I fortsättningen beskrivs dessa närmare.

Lindeborgssjön sydost om planområdetStenmurar i södra delen

Åkermark i norra delen Lövskog i norra delen
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2.2 Förutsättningar

Järnväg
Vid exploatering behöver hänsyn tas till befintlig infrastruktur såsom väg och järnväg. 
Inom planområdet passerar Blekinge kustbana. Ny bebyggelse bör inte tillåtas inom 
30 meter från järnvägen för att ge utrymme för underhållsåtgärder samt eventuella 
räddningsinsatser vid olycka. 

Vid transport av farligt gods bör inte ny bebyggelse uppföras inom 150 meter från 
närmaste spårmitt men vidare riskanalys behövs tas fram i planeringsskedet för att se 
hur nära bebyggelsen kan breda ut sig.  

Mark- och terrängförhållanden
Topografin inom området varierar och det är de högre platåerna, som främst består av 
fast mark, som kan vara lämpliga att bygga på. Till klassen fastmark i kartan räknas 
områden med berg, morän, isälvssediment, grus, blockjord och liknande. Till klassen 
ej fastmark räknas områden med silt, lera, torv, gyttja, postglacial sand och andra 
avlagringar. Vid flera av områdena med ej fast mark förekommer även våtmarker samt 
åkermark som har bevarandevärden.

Inom planområdet finns områden med risk för ras och skred som främst sammanfaller 
med de områden som klassas som ej fast mark. Vid placering av ny bebyggelse inom 
dessa områden bör avvägning ske mellan geotekniska förutsättningar och andra 
aspekter. Kraftiga släntlutningar återfinns på flera ställen inom planområdet och 
ger landskapet sin karaktär. En riktlinje är att sträva efter att placera bebyggelse på 
bergsplatåerna och anpassa bebyggelse till lutningar för att undvika större områden med 
sprängning.

Säkerhetsavstånd - 30 m

Säkerhetsavstånd - 75 m

Säkerhetsavstånd - 150 m

Planområde

Järnväg
Fast mark

Ej fast mark

Risk för ras och skred

Kraftig släntlutning
(över 10 grader)

Planområde
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Strandskydd & lågpunkter 
Inom planområdet löper flera vattendrag med tillhörande strandskydd som sträcker sig 
100 meter på båda sidor om vattendragen. I den södra delen gränsar området i väster och 
öster till mindre vattendrag som omfattas av strandskydd. 

Inom planområdet finns det områden med översvämningsrisk vid långvariga skyfall där 
placering av ny bebyggelse bör undvikas. Vid den norra delen av planområdet uppe på 
bergsplatån visas mindre områden med lågpunkter där möjlighet finns för placering och 
utveckling av öppen dagvattenhantering såsom dagvattendammar. Flera våtmarker finns 
inom området som kan integreras i områdets framtida blåstruktur.

Naturvärden 
Planområdet består mestadels av skogsmark men omfattas även av öppen mark 
som odlas. Inom området finns höga naturvärden som är viktiga att beakta i fortsatt 
planarbete för att skapa attraktiva bostadsområden med god tillgång till naturmiljö. 
I södra delen vid Lindeborg finns utpekade höga naturvärden där det finns flertal 
inventerade skyddsvärda träd framför allt bokar och ekar. Inom området finns sumpskog, 
enligt underlag från Skogsstyrelsen. Sumpskog är en sammanfattande benämning 
på biotoper som domineras av arter som förekommer i myrvegetation och fuktiga 
skogstyper. I naturvårdsplanen från 1993 beskrivs tre skogskärr i Lindeborg som har 
betydelse för viltet och är av botaniskt intresse. Det finns även uppgifter om rödlistade 
och hotade arter. 

Inom de delar som är jordbruksmark finns troligtvis olika biotopskyddade element 
så som dike, odlingsröse och stenmur. Åtgärder som påverkar dessa kommer kräva 
dispensansökan.

Skyfall och översvämningsrisk

Strandskydd 100 m

Planområde Åkermark - jordbruk

Skyddsvärda trädNyckelbiotop

Sumpskog Planområde
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Kommunikation 
Inom planområdet går Blekinge kustbana samt Ronnebyvägen som är en vältrafikerad 
kommunal väg som kopplar ihop Karlshamns östra infart med påfarten till väg E22.
Hastigheten på sträckan förbi området varierar mellan 50 km/h och 70 km/h. Norra 
och södra delen inom planområdet kan nås idag från Lindenborgsvägen och från 
Kolleviksvägen. Hastighetsgränsen på Lindeborgsvägen är 30 km/h och på Kolleviksvägen 
är den 50 km/h.

Längs Ronnebyvägen finns busshållplatser som trafikeras av busslinje 250 mellan 
Ronneby och Karlshamn. Från Stockholmsledets busshållplats tar det cirka 6 min in till 
Karlshamn centrum. Längs den berörda sträckan finns gång-och cykelbana. Det saknas i 
dagsläget tydliga kopplingar för gång och cykel från norra och södra delen till Karlshamn 
eller andra angränsade områden, vilket är viktigt att etablera för framtida exploatering.

Friluftsliv
Inom planområdet finns även flertalet stigar och skogsvägar som nyttjas frekvent 
för friluftsliv. Både södra och norra delen av utvecklingsområdet ingår i kommunens 
naturvårdsprogram där båda delområden beskrivs som ett frekvent strövområde. Inom 
utvecklingsområdet finns det även utpekat områden viktiga för idrott och friluftsliv i 
kommunens översiktsplan. 

Utvecklingsområdet gränsar även till Långakärr i norra delen där kommunen ska 
satsa på att stärka tätortsnära rekreation och friluftsliv. I den södra delen gränsar 
utvecklingsområdet till Hunnemara samt Bjälkudden – Lindeborg. Tillsammans med 
Vägga och Långakärr bildar Bjälkudden Lindeborg ett stort natur- och rekreationsområde 
i östra Karlshamn som kan nyttjas av boende i Stockholmsledet. 

Idrott- och friluftslivområde

Stigar

Planområde Till centrum

Kollektivtrafik - ca 6 min
Gående - ca 30 min
Cykel - ca 10 min

Till Lindeborgssjön
Gående - ca 15 min
Cykel - ca 5 min
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3 Utvecklingsstrategier

3.1 Huvudprinciper

Området har i dagsläget ett befintligt nätverk av stigar genom flera naturpartier där 
naturvärden och nyttjande för friluftsliv behöver bevaras vid exploatering. För att stärka 
friluftslivet i området och främja gång-och cykeltrafik till och från området behöver det 
befintliga nätverket av stigar stärkas och lyftas in i de nya planerade bostadsområdena. 

Att tillgängliggöra fler stigar och skapa motionsslingor bidrar till att besökare i området 
och boende kan nyttja närheten till natur för vardagsrekreation. Områdets kvaliteter i 
form av närhet till natur med inslag av våtmark samt åkermark ger goda förutsättningar 
för en attraktiv och hållbar boendemiljö. 

Exempel på strategier inom denna princip: 

• Bevara natur- och rekreationsvärden och integrera dem i den nya strukturen, dels 
genom att kombinera grönstråk i gaturummet samt genom att stråk för rekreation och 
friluftsliv integreras med gatu- och bebyggelsestrukturen.

• Ta tillvara och tillgängliggöra naturmark, åkermark och våtmarker vilket bidrar till fler 
möjligheter för rekreation och friluftsliv. 

Exempel på projekt med med nätverk av stigar som integrerats i gatu- och 
bebyggelsestruktur. 
Fælledby - Vejlands Quarter by Henning Larsen 

Förslag till strukturplan grundar sig på fyra huvudprinciper. Principerna utgår från platsens 
förutsättningar och karaktär och syftar till att skapa en attraktiv och hållbar boendemiljö 
som bevarar viktiga värden i området.

Exempel på park som möter naturmark mellan kvarteren. 
Fremtidens Forstad Årslev/Sdr.Nærå - boliger & byrum, Årslev, Syddanmark, Vandkusten, Faaborg-Midtfyn Kommune

Princip 1 - Skapa förutsättningar för hållbart boende på landet
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Exempel på arkitektur anpassat till platsens topografi.
Bild 1-3: Prästgården, Gustavsberg av Arkitema 2010-2011. Bild 4: Halssmycket - Norra Hallsås, Lerum av Jens Arnfred

Områdets naturliga förutsättningar får vara en utgångspunkt för placering av gator och 
bebyggelse där fast mark på bergsplatåeerna med sina kraftiga släntlutningar återfinns 
på flera ställen inom planområdet och ger landskapet sin karaktär. 

Naturmark och karaktäristiska drag i landskapet formar de nya bostadsområdena och 
ger goda kvaliteter till närhet till natur för boenden. Värdefulla naturpartier bevaras och 
element från naturmarken såsom träd, berghällar, stora block och gärdsgårdar sparas och 
blir naturliga inslag i de nya områdena. 

Exempel på strategier inom denna princip: 

• Anpassa bebyggelsen till landskapets förutsättningar för att undvika sprängning. 

• Skapa spännande boendeformer där arkitekturen integreras i gröna slänter och 
spännande topografi. 

• Nyttja platå för fin utsikt

Princip 2 - Utgå från landskapets form
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Illustration som visar hur en utformning med mindre förgårdsmark mot gatan kan 
ge utrymme för större sammanhängande ytor för natur och grönska på baksidan av 
bostadshusen. Faelledby, av Henning Larsen

Exempel från småhusbebyggelse med tätt gaturum och mindre förgårdsmark   
Gatyvy Simrishamn, Google Maps

Moderna villa- och småhusområde förknippas oftast med gleshet och obefolkade gator 
som domineras av bilar medan den traditionella byn präglas av låga hus och intima 
gaturum som uppmuntrar till att gå och cykla.  

Utgångspunkten för gatustrukturen i detta områdena är den traditionella byn. 
Bykaraktären skapas genom att bebyggelsen ligger nära gaturummet, gående, cyklister 
och bilar delar utrymme och grönskan tar plats. Tätare gaturum vid gårdsgator och 
sidogator skapar möjlighet till sociala möten och känslan av en närvaro under kvällstid. 
Samtidigt ger det mer yta för sammanhängande natur bakom husen och bidrar till att 

bevara naturpartier i bostadsområdena. Träd och mindre gröna stråk i gaturummet 
förstärker trygghetskänslan och skapar ett välkomnande intryck och kan även inkludera 
öppen dagvattenhantering. En sådan utformning hindrar att bilar kör i hög hastighet och 
ger cyklister och gående mer plats. Exempel på strategier inom denna princip: 

• Tätare gaturum med mindre förgårdsmark för att skapa trygghetskänsla samt för att 
kunna bevara större sammanhängande natur och grönyta.

• Multifunktionella gaturum mellan småhusbebyggelse som kan inrymma sociala 
funktioner samt gynna ekosystemtjänster.

Princip 3 - Trygga gaturum

GataPrivat gård

Natur
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Bild 1 & 2: Ärlevägen Floda & Stenen Tvååker, Radar arkitektur och planering, Bild 3 & 4: Viken, Vandkusten Architects & Åhus Seaside. Krook & Tjäder

Utgångspunkten för de nya bostadsområdena är att kunna erbjuda och ge möjlighet för 
flera invånare i kommunen att hitta boendeform som passar olika individer/familjer och 
främjar social mångfald. 

Områdena ska kunna erbjuda lägenhet såsom tomter för självbyggeri för att skapa 
en variation och ge plats åt att kunna bo kvar i områdena under olika skeden i livet. 
Blandade boendeformer kan även främja god arkitektur som kan ge karaktär och identitet 
till området.  

Exempel på strategier inom denna princip: 

• Möjlighet till bostadsrätter och hyresrätter

• Friliggande villor och äganderätter med möjlighet till självbyggeri

• Tätare radhusområden med gemensamma gårdar/lekplatser

• Suterrängvillor med mindre tomter integrerade i naturen (ägande/bostadsrätter)

Princip 4 - Blandade boendeformer
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Centralgata - huvudgata som leder in i norra samt södra 
delen från Stockholmsledet samt Kolleviksvägen. Gatan 
utformas med trädrader på båda sidor och med separat 
gång-och cykelbana. 

Gårdsgator & sidogator - Ett smalare gatunät går ut 
från centralgatorna med bostäder på båda sidor för 
trygga gaturum. Gårdsgatorna planeras gröna med 
förgårdsmark samt trädrader och möjlighet till öppen 
dagvattenhantering för ett gaturum med gröna stråk.

Stigar & GC-koppling - Befintliga och nya stigar 
integreras i bebyggelse och gatustrukturen och stärker 
möjligheten till vardagsrekreation. 

3.2 Gatustruktur

Gatustrukturen i området planeras utifrån en hierarki 
med en centralgata, som kompletteras med angöring 
via gårdsgator och sidogator. För ökad framkomlighet 
finns ytterligare möjligheter genom stigar och gång- och 
cykelkopplingar.

Möjlig GC-
koppling mot 
staden

Möjlig GC-koppling 
till bef. områden
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Kolleviksvägen
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m
sl

ed
et

Kolleviksvägen
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Kolleviksvägen
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3.3 Gatuhieraki
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3.4 Friluftsliv & grönstruktur

Den befintliga naturmarken runtomkring området är 
värdefull och ska bevaras i största möjliga mån. För att 
boende ska få ta del av naturmarken för vardagsrekreation 
och friluftsliv integreras de befintliga stigarna i den nya 
gatu- och bebyggelsestrukturen. Befintliga samt nya 
möjliga stigar tillgängsligörs och ansluter till ny infrastruktur 
för att man ska kunna ta sig runt i området samtidigt som 
det kan anslutas till omkringliggande grönområden.

I våtmarker och åkermark återfinns flera lågpunkter som 
påverkas vid skyfall. Det blir därför viktigt att bevara 
våtmarker och åkermark och samtidigt kan dessa områden 
tillgängliggöras för att skapa fler möjligheter för rekreation 
och friluftsliv. Exempel på detta är att åkermark och 
kulturlandskap kan upplevas med bestämda beträdor.En 
beträda är en gräsremsa längs åkerkanter där det är möjligt 
att promenera eller rida. Våtmarker kan anläggas i vissa 
delar med nätverk av spänger. 

En majortitet av nya bostäder placeras i norra delen för 
att minska påverkan på det rörliga friluftslivet som finns i 
anslutning till Lindeborgssjön. 

I översiktsplanen gränsar området A10 till flera 
utvecklingsområden där fokus finns på friluftsliv och blir 
därför en viktig förbindelsepunkt även mellan områden 
som Långakärr (A8) och Bjälkudden-Lindeborg (A11). 
Tillsammans med Vägga och Långakärr bildar Bjälkudden-
Lindeborg ett stort natur- och rekreationsområde i östra 
delarna av Karlshamn där Stockholmsledet blir en viktig 
länk i en större grönstruktur som möjliggör för rekreation 
och friluftsliv. Nuvarande och nya bostäder ska kunna nyttja 
natursköna omgivningar där nätverk av stigar kopplas på för 
att kunna ta sig såväl norrut som söderut.

Utöver att bevara och förädla de natur- och 
rekreationsvärden som finns inom och i anslutning till 
området tillskapas även nya platser för rekreation och lek 
i olika skala inom bostadsområdena. Bland annat föreslås 
en större naturlik park med öppen dagvattenhantering i 
den norra delen och i anslutning till de befintliga stigarna. 
Gröna stråk i gatunätet är en viktig del i att skapa möjlighet 
för trevliga och funktionella gaturum. Både i norra och 
södra delen föreslås därför en trädkantad centralgata med 
utrymme för öppen dagvattenhantering i gaturummet.

Åkermark

Naturmark

Anlagd rekreation & 
lek

Dagvatten & skyfall

Centralgata med träd

Vattendrag

Stigar

Möjlighet för framtida 
anslutning till Långakärr

Möjlighet för framtida 
anslutning till Långakärr

Möjlighet för framtida 
anslutning till Långakärr

Möjlighet för framtida 
anslutning till Väggaområdet & 
Hunnemara

Möjlighet för framtida 
anslutning till 
Bjälkudden- Lindeborg
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Diagrammen nedan visar förslag till bebyggelsestruktur. Det 
har tagits fram två inriktningar för utveckling av området som 
kan väljas beroende på hur bostadsmarknaden kommer se ut i 
framtiden.

I det första scenariot kommer området rymma cirka 700 
bostäder där det är en högre exploateringsgrad med större andel 
flerbostadshus och radhus. Det andra scenariot innefattar cirka 

480 bostäder där det är en lägre exploateringsgrad med större 
andel villor och parhus.

I båda scenarierna är huvudprincipen att det skapas tätare och 
mer stadsmässig struktur vid områdenas entréer och längs med 
centralgatorna. Skalan och tätheten kommer sedan minskas 
gradvis mot bebyggelseområdenas ytterområden och i gränsen 
mot naturmark. 

Lägre täthet

Mellan täthet

Högre täthet

3.5 Bebyggelsestruktur

Bebyggelsestruktur i olika delar av området, scenario 1 (ca 700 bostäder) Bebyggelsestruktur i olika delar av området, scenario 2 (ca 480 bostäder)

Fördelning mellan olika boendetyper, 
scenario 1

Fördelning mellan olika boendetyper, 
scenario 2

Flerbostadshus
38%

Fyrbohus
17%

Parhus
14%

Radhus
13%

Villatomter
8%

Suterrängvilla
10%

 Antal bostäder

Delområde Version

Flerbostadshus
29%

Fyrbohus
11%

Parhus
20%

Radhus
12%

Villatomter
19%

Suterrängvilla
9%

 Antal bostäder

Delområde Version
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Etappindelning scenario 1 (ca 700 bostäder) Etappindelning scenario 2 (ca 480 bostäder)

Detta är ett stort område som kommer byggas i etapper. 
Diagrammen nedan visar förslag till en möjlig etappindelning för 
de två olika scenarierna. Principen för etappindelningen är att 
börja exploateringen i anslutning till befintlig infrastruktur och de 
tätare delarna och sedan fortsätta mot områdets kanter där det 
är glesare. Detta bör utredas vidare i nästa skede. 

Etapp 1 ansluter till befintlig infrastruktur i den norra delen mot 
Ronnebyvägen samt i den södra delen mot Kolleviksvägen. I 

etapp 1 för både norra och södra delen består boendetyperna 
främst utav flerbostadshus. Den planerade förskolan i södra delen 
ingår även i denna etapp. Utbyggnaden av centralgatorna för de 
båda områdena fortsätter i etapp 2 med blandade boendetyper 
och med tillhörande park i norra delen samt med gemensamma 
utemiljöer inom kvarteren. Etapp 3 och 4 omfattar områdena som 
matas ifrån centralgatorna.

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

3.6 Etappindelning
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4.1 Scenario 1

Norra delen
Området norr om Ronnebyvägen kan angöras genom den befintliga 
skogsvägen som byggs om till en trädkantad bostadsgata med en 
separat gång- och cykelbana. På västra sidan om vägen föreslås 
ny bebyggelse i form av flerfamiljshus (4–5 våningar) och fyrbohus. 
Befintlig åkermark, våtmark och naturområdet öster om vägen bevaras 
och tillgängliggörs genom nya gångstigar som sammankopplas med de 
befintliga och skapar ett sammanhängande nätverk. 

Centralgatan fortsätter sedan upp på platån och bebyggs med fyrbohus 
på båda sidor. Från centralgatan matas olika bostadsområden längs 
med gårds- och sidogator. Bebyggelsen längs med dessa gator är en 
blandning av radhus, parhus, suterrängvillor och friliggande villor med 
större tomter. Tätheten och skalan minskas gradvis från centralgatan 
mot naturområdena runtom. Inom kvarteren i inre delarna finns möjlighet 
att skapa gemensamma gårdsytor som kan rymma bland annat lekplats, 
miljöhus och cykelförråd. 

Södra delen
Området söder om Ronnebyvägen består av två delområden. Det första 
området ligger i direkt anslutning till Kolleviksvägen och omfattar en 
förskola på sex avdelningar med tillhörande förskolegård samt ett 
bostadsområde med flerbostadshus (4-5 våningar) och fyrbohus som 
angörs direkt från Kolleviksvägen. 

Vid placering av förskolan har en avvägning gjorts mellan geoteknik- 
och skyfallsfrågor samt andra faktorer såsom tillgång för både 
kommande och befintlig bebyggelse, närhet till kollektivtrafik, 
anslutningar till gång-och cykelbanor samt närhet till natur- och 
rekreationsområdet Lindeborg-Bjälkudden (vilket ger möjlighet till 
undervisning i naturområdet). I fortsatt arbete kommer geoteknik- och 
skyfallsfrågor studeras närmare och då behöver placering av förskolan 
diskuteras vidare. Väl utformade kan vattenstråk vara en positiv del i 
förskolegårdens utformning och pedagogik.

Det andra delområdet ligger uppe på platån och angörs genom 
en trädkantad centralgata med en separat gång- och cykelbana. 
Bebyggelsens skala minskas från fyrbohus och flerbostadshus längs 
med centralgatan till radhus, parhus, suterrängvillor och friliggande villor 
med större tomter mot naturområdena. I det här området bevaras också 
befintliga stigar som används för friluftslivsaktiviteter och vävs in i den 
nya strukturen.

Flygbild - norra delen vy från öst

Flygbild - södra delen vy från sydväst

4 Förslag till bebyggelse

Förskola
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6 avd.108 barn
4500 m2 gård
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Hustyp  Antal bostäder  Antal p-
platser

 Antal
förskolebar
n

 Antal
skolbarn

Flerbostadshus 123 98 11 23
Fyrbohus 76 61 7 14
Parhus 78 78 12 34
Radhus 56 56 9 24
Villatomter 38 38 6 16
Suterrängvilla 48 48 8 21
Total 419 379 53 132

N

0                                  50                              100 m

Illustrationsplan, Scenario 1, norra delen



20Strukturplan - Stockholmsledet Karlshamn

V
V

IV

V

IV

II

II

II

II

II

V

II
IV

IV

V

Förskola
6 avd.108 barn
4500 m2 gård

II

II

II II

II
II

II II

V
IV

V

IV

II

II

II

IV

IV

IV

IV

IV

V

IV

Hustyp  Antal bostäder  Antal p-
platser

 Antal
förskolebar
n

 Antal
skolbar
nFlerbostadshus 141 113 13 27

Fyrbohus 40 32 4 8
Parhus 24 24 4 10
Radhus 39 39 6 17
Villatomter 15 15 2 6
Suterrängvilla 22 22 4 9
Total 281 245 32 77

N

0                                  50                              100 m

Illustrationsplan, Scenario 1, södra delen
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Flygbild - norra delen

Flygbild - södra delen

Förskola

4.1 Scenario 2

Norra delen
Området norr om Ronnebyvägen angörs precis som i scenario 
1 genom den befintliga skogsvägen som byggs om till en 
trädkantad bostadsgata med en separat gång- och cykelbana. 
Befintlig åkermark, våtmark och naturområdet öster om vägen 
bevaras även i detta scenario och tillgängliggörs genom nya 
gångstigar som sammankopplas med de befintliga och skapar ett 
sammanhängande nätverk. 

På västra sidan om vägen föreslås ny bebyggelse med främst 
fyrbohus med några enstaka flerfamiljshus (4–5 våningar) vid 
korsningen. Centralgatan fortsätter sedan uppe på platån och i 
scenario 2 bebyggs det med småskaliga parhus och radhus på båda 
sidor. 

Bebyggelsen på platån består huvudsakligen av parhus i de 
inre delarna och friliggande villor med större tomter i gränsen 
mot naturområde. I de inre delarna finns möjlighet att skapa 
gemensamma gårdsytor som kan rymma bland annat lekplats, 
miljöhus och cykelförråd. 

Södra delen
Området söder om Ronnebyvägen består även i scenario 2 av 
två delområden. Det första området ligger i direkt anslutning till 
Kolleviksvägen med en förskola på sex avdelningar med tillhörande 
förskolegård samt ett mindre bostadsområde med flerbostadshus 
(4-5 våningar) och fyrbohus som angörs direkt från Kolleviksvägen. 

Det andra delområdet ligger uppe på platån och angörs genom 
en trädkantad centralgata med en separat gång- och cykelbana. 
Bebyggelse längs med centralgatan består främst av parhus, 
radhus och suterrängvillor. Skalan och tätheten minskas sedan 
längs med gårdsgator och mot naturområdena runt omkring. 

I det här scenariot bevaras större delen av naturområdet längs med 
de befintliga stigarna.
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6 avd.,108 barn
4400 m2 gård
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Förskola

Hustyp  Antal bostäder  Antal p-
platser

 Antal
förskolebar

 Antal
skolbar

Flerbostadshus 69 55 6 13
Fyrbohus 36 29 3 7
Parhus 70 70 11 30
Radhus 22 22 4 9
Villatomter 74 74 12 32
Suterrängvilla 22 22 4 9
Total 293 272 40 101

N

0                                  50                              100 m

Illustrationsplan, Scenario 2, norra delen
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6 avd.,108 barn
4400 m2 gård
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Hustyp  Antal bostäder  Antal p-
platser

 Antal
förskolebar

 Antal
skolbar

Flerbostadshus 69 55 6 13
Fyrbohus 16 13 1 3
Parhus 26 26 4 11
Radhus 34 34 5 15
Villatomter 20 20 3 9
Suterrängvilla 22 22 4 9
Total 187 170 24 60

N

0                                  50                              100 m

Illustrationsplan, Scenario 1, södra delen
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4.3 Boendemiljö längs centralgata

Vy 1 - Bebyggelse längs med centralgatan i norra delen består av fyrbohus i två 
våningar

Vy 1 - Bebyggelse längs med centralgatan i norra delen består av radhus och 
parhus

Vy 2 - Bebyggelse längs med centralgatan i södra delen består i ena sidan av 
radhus och parhus och andra sidan av suterrängvillor

Vy 2 - Bebyggelse längs med centralgatan i södra delen består av fyrbohus i två 
våningar och flerfamiljshus i upp till 4 våningar

Scenario 1 Scenario 2

Vy 2

Vy 1
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