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Varför görs en undersökning? 
En undersökning genomförs för att bedöma om den aktuella planens genomförande kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan och om en strategisk miljöbedömning ska göras. Miljöbalken 
reglerar i 6 kap. 3-8 § vad som gäller för en undersökning. I miljöbedömningsförordningen finns 
bestämmelser om vilka planer som ska och inte ska antas medföra betydande miljöpåverkan 
samt underlag för att bedöma betydande miljöpåverkan. 
 
Då bedömningarna görs i ett tidigt skede i planarbetet kan de under planarbetets gång komma 
att ändras, i och med att ny kunskap kan tillkomma samt att inriktningen på planförslaget kan 
komma att ändras. Detta innebär att undersökningen kan revideras under planarbetets gång. 
 
 

Bakgrund  
Kommunen har nyligen förvärvat större markområden direkt norr om E22 i mötet mellan 
Karlshamn och Asarum. Kommunen har för avsikt att i delar av programområdet planmässigt 
arbeta vidare med de viljeinriktningar för området som redovisas i den kommunövergripande 
översiktsplanen. Huvuddragen i dessa viljeinriktningar är att låta Karlshamn och Asarum växa 
samman och stärka denna del av kommunen avseende verksamhetsetableringar och 
externhandel. Inom planområdets västra del är avsikten att skapa förutsättningar för 
verksamhetsetableringar som drar nytta av det goda kommunikationsläget i korsningspunkten 
mellan E22 och väg 29. Även områdets östra del planeras för olika former av 
företagsetableringar, handel och besöksverksamhet (t.ex. idrottsarena och offentlig service). 
 
Kommunstyrelens arbetsutskott beslutade 2019-07-22 att ge kommundirektören i uppdrag att 
beställa planprogram för området Duveryd-Janneberg (del av blivande Asarum 43:1 och 
Karlshamn 3:3) för området för att i ett programförslag översiktligt kunna belysa 
frågeställningar, strategiska vägval och konsekvenser inför efterföljande detaljplanearbete. 
 
Sedan översiktsplanen antogs har kommunen tagit en vision om att skapa förutsättningar för att 
Karlshamn ska växa till 50 000 invånare. Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns 
kommun och det lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av 
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och företagsetableringar 
inom ramen för ett hållbart Karlshamn.  

Mot denna bakgrund vill kommunen nu pröva ett avsteg från översiktsplanen genom att jämte 
verksamhetsetableringar i de östra och västra delarna av området även skapa förutsättningar 
för närmare 2 000 bostäder med tillhörande centrum, skolor, vårdboende och andra 
tätortsfunktioner. 
 

Syfte 
Syftet med planprogrammet är att ta fram en utbyggnadsstruktur för bostäder, verksamheter 
och handel inom området och översiktligt beskriva förutsättningar och konsekvenser för en 
sådan utbyggnad. Planprogrammet ska sedan ligga till grund för detaljplaner inom 
programområdet. 
 
Programmet ger förslag på utbyggnad av cirka 16 hektar kvartersmark för verksamheter och 
handel, 38 hektar kvartersmark för bostadsbebyggelse, 24,5 hektar för gatumark, 36 hektar för 
natur- och parkmark inom vilket områdets avvattning föreslås hanteras samt cirka 2,5 hektar 
för skolområden. 
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Sammantaget omfattar programområdet cirka 111 hektar. 

 

Läge och avgränsning 
Planområdet är beläget direkt norr om E22 mellan Karlshamn och Asarum. Programområdet 
gränsar i norr mot villabebyggelse och öppen mark, i öster mot Jannebergsvägen, i söder delvis 
mot E22 samt skogsmark och i väster mot väg 29 och Rosendalsvägen.  

 

Nuvarande markanvändning 
Området består till stora delar av kuperad skogsmark och öppna, svagt kuperade fält för 
jordbruk och bete. Områdets östra del består av en större kommunal ridanläggning samt 
kulturhistoriskt intressant miljö längs Jannebergsvägen med Jannebergs gård, tillhörande 
parkmiljö och stallbyggnader. I områdets sydöstra del går Mieån med höga natur- och 
rekreationsvärden. Diagonalt genom området går en större luftburen kraftledning.  
 

Gällande planer 

Översiktsplan 
Programområdet berör följande områden som utpekas i översiktsplanen: B2. Kransbebyggelsen 
i Asarum, B5. Janneberg, B6. Duveryd” samt ”J3. Västra infarten”.   
 
I gällande översiktsplan för Karlshamns kommun, Karlshamn 2030, är den huvudsakliga 
utvecklingsinriktningen för denna del av kommunen att låta Karlshamn och Asarum växa 
samman och stärka denna del av kommunen avseende verksamhetsetableringar och 
externhandel. Inom planområdets västra del (B6 och J3) är avsikten att skapa förutsättningar för 
verksamhetsetableringar som drar nytta av det goda kommunikationsläget i korsningspunkten 
mellan E22 och väg 29.  
 

Detaljplan  
Programområdet överlappar begränsade delar av detaljplanerna detaljplan B19. De delar av B19 
som överlappas av planprogrammet reglerar Mieån som vattenområde. Ingen del av dessa 
detaljplaner som överlappas av planprogrammet berörs direkt då programmet bekräftar den 
markanvändning som redan är fastslagen i detaljplanerna. Programområdet gränsar i norr och 
nordväst mot områden detaljplanelagda för bostäder, vård och skola. Mot öster gränsar 
programområdet mot områden detaljplanelagda för verksamheter och handel. 
 
Riksintressen 
Planprogrammet överlappar riksintresse vad gäller väg 29 och angränsar söderut till E22:an. 
Både väg 29 och E22:an är riksintressen för kommunikationer. Framkomlighet längs väg 29 
kommer att påverkas genom föreslagen anslutning till programområdet. Programområdet 
berörs även av riksintresse för totalförsvaret.  
 

Ställningstagande 
Bedömningen är att den befintliga miljön har sådana värden eller en sådan sårbarhet och att 
planens storlek och dess risker för människors hälsa och miljön är av en sådan omfattning att 
denna kan väntas leda till betydande miljöpåverkan. Programförslagets inriktning och 
efterföljande detaljplaner utgör ett större utbyggnadsprojekt där de olika delprojekten 
(detaljplanernas genomförande) sammantaget kan innebära betydande miljöpåverkan. Det 
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innebär att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning enligt 
bestämmelserna i 4 kap 34 § plan- och bygglagen och 6 kap 11§ miljöbalken behöver upprättas.  
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Checklista 
I följande checklista har bedömningar gjorts av miljöpåverkan vid planernas genomförande. 

 

Gällande regleringar och skyddsvärden  

Riksintressen enligt 3 och 4 kap 
MB 
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Område av riksintresse för 
naturvården? 

 X  

Område av riksintresse för 
kulturmiljövården? 

 X  

Område av riksintresse för det rörliga 
friluftslivet? 

 X  

Område av riksintresse för friluftsliv?  X  
Område av riksintresse för 
högexploaterad kust? 

 X  

Område av riksintresse för 
yrkesfiske? 

 X  

Område av riksintresse för 
energiproduktion? 

 X  

Område av riksintresse för 
totalförsvaret? 

X  ”Påverkansområde väderradar” och hela 
planområdet ligger inom deras 
”Lågflygningsområde med 
påverkansområde” och ”MSA-område”. I 
programmet finns varken planer för 
vindkraft eller objekt över 45 m. Med 
anledning av programmets omfattning, 
översiktliga detaljnivå och osäkerheten 
som kommer med att området kommer att 
byggas ut över en mycket lång tid ska 
programmet ändå remitteras till 
Försvarsmakten.  

Område av riksintresse för 
infrastruktur? 

X  Del av väg 29 omfattas av 
programområdet. Framkomlighet längs 
väg 29 kommer att påverkas genom 
föreslagen anslutning till programområdet. 
E22 gränsar till planområdet. 

Naturmiljö 
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Naturvårdsplan?   X  
Nyckelbiotop- eller 
sumpskogsinventering?  

X  Nyckelbiotop för ädellövskog och 
läderbagge samt sumpskog finns i 
programområdet. Varken nyckelbiotop 
eller sumpskog bebyggs men 
skyddsavståndet till dessa måste utredas 
vidare 
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Biotopskydd, viktiga biotoper?  X  Programområde är del av Biosfärsområde 
Blekinge Arkipelag. Planens genomförande 
får en negativ inverkan på den biologiska 
mångfalden. 

Rödlistade, hotade arter?  X  Influensområde för läderbaggen. 
Programmets genomförande kan få 
negativa konsekvenser för läderbaggen.  

Ekologiskt känsliga områden? X  Mieån rinner genom programområdet. Ån 
är utpekat som särskilt viktigt vattendrag 
för fiske. Dock ej utpekat som ekologiskt 
känsligt område. Förutsatt att dagvatten 
renas och utsläppsmängder regleras 
bedöms programmets genomförande inte 
påverka Mieån. 

Natura 2000  X  
Nationalpark  X  
Naturreservat  X  
Naturminne  X  
Djur-/växtskyddsområde  X  
Strandskyddsområde? X  Strandskydd gäller 100 m från 

strandkanten för Mieån och ett mindre 
vattendrag i området nordöstra del. Ny 
föreslagen bebyggelse i anslutning till 
dessa ligger en bit in på angivet 
strandskyddsområde. Planprogrammet 
syftar bl.a. till att pröva lämpligheten i att 
få dispens för strandskyddet kring dessa 
två områden. Bedömningen är att 
föreslagen bebyggelse ligger på tillräckligt 
långt avstånd för att inte påverka någon av 
områdena. Tillgängligheten till båda 
områdena kvarstår och ianspråktagandet 
av mark saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Ny bebyggelse i 
området är att betrakta som ett angeläget 
allmänt intresse då det är av stor betydelse 
för Karlshamns fortsatta utveckling. 

Vattenskyddsområde  X  
Landskapsbild X  Landskapsbilden påverkas i väster genom 

att öppen betesmark tas i anspråk. I 
områdets södra och mellersta delar tas 
befintliga skogsområden i anspråk. 
Områdets östra delar med befintlig 
kultur/naturmiljö vid Jannebergs gård 
påverkas. 

Annan känslig eller värdefull natur?  X  Överlag en stor påverkan på det befintliga 
landskapet med öppna ytor för jordbruk 
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och bete samt höjdryggar i landskapet med 
skogsvegetation.  

Kulturmiljö  
Berör planen: 

Ja Nej Kommentarer 

Fornminne eller plats av 
kulturhistoriskt intresse?  

X  Fornlämningar finns och ett vägmärke ute 
vid Jannebergsvägen. Dessutom finns 
åtminstone en annan kulturhistoriskt 
intressant lämning, ett gammalt stenbrott i 
NV och en möjlig fornlämning, 
lägenhetsbebyggelse 2-300 meter V om 
ridanläggningen. Se RAÄ. 
I planprogrammet prövas om det är möjligt 
att uppföra nya bostäder på den plats där 
lämningen av stenbrottet ligger. Detta görs 
genom att ny bebyggelse i anpassar sig efter 
lämningens utbredning. För dessa åtgärder 
krävs mer ingående studier i 
detaljplaneskedet. torplämningens exakta 
utbredning måste utredas närmare för att 
kunna avgöra om den påverkas av 
programmets genomförande. I det fall 
torplämningen påverkas ska ny bebyggelse i 
första anpassas efter den. 

Område som omfattas av 
kulturmiljöplan? 

 X  

Kulturhistoriskt eller konstnärligt 
värdefulla byggnader?  

X  Jannebergs gård med tillhörande 
gårdsbyggnader.  

Viktiga kulturvärden?  X  Kulturhistoriska värden för miljön väster 
om Jannebergsvägen. Bebyggelse, vägnät, 
parkmiljö, stenbro över Mieån. 

Kulturreservat?   X  

Miljökvalitetsmål  
 

Ja Nej Kommentarer 

Berörs något av de 16 nationella 
miljömål som ska ligga till grund för 
all planering: 1) Begränsad 
klimatpåverkan, 2) Frisk luft, 3) Bara 
naturlig försurning, 4) Giftfri miljö, 5) 
Skyddande ozonskikt, 6) Säker 
strålmiljö, 7) Ingen övergödning, 8) 
Levande sjöar och vattendrag, 9) 
Grundvatten av god kvalitet, 10) Hav i 
balans, 11) Myllrande våtmarker, 12) 
Levande skogar, 13) Ett rikt 
odlingslandskap, 14) storslagen 
fjällmiljö, 15) God bebyggd miljö, 16) 
Ett rikt växt- och djurliv?  

X  Kommunens bedömning är att följande 
miljömål berörs av programförslaget. De 
miljömål som inte redovisas nedan bedöms 
inte påverkas. 
 
1 Begränsad klimatpåverkan. 
Stor påverkan på C02-utsläpp då 
utbyggnaden bedöms alstra en stor mängd 
person- och godstranporter med bil och 
lastbil. Bedömning är baserad på 
nuvarande fordonsbränsle som 
huvudsakligen är bensin och diesel.  
2 Frisk luft 
Påverkan på utsläpp till luft, av bland annat 
partiklar, kvävedioxid och organiska 
ämnen, då utbyggnaden bedöms alstra en 
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stor mängd person- och godstranporter 
med bil och lastbil. Bedömning är baserad 
på nuvarande fordonsbränsle som 
huvudsakligen är bensin och diesel.  
 
8 Levande sjöar och vattendrag 
Vattenkvaliten i Mieån bedöms inte 
påverkas. Detta beror dock på utformandet 
av anläggningar för rening av dagvatten. 
 
11 Myllrande våtmarker 
Kan påverkas om vattenförhållandena på 
något sätt förändras, t. ex. om förorenat 
dagvatten når ett våtområde eller om ett 
våtområde dräneras. 
 
12 Levande skogar 
Programområde på cirka 116 hektar är 
idag i stort sett obebyggt men stor andel 
skog och öppen betes- och jordbruksmark. 
Levnadsförhållanden och spridningsvägar 
för djur- och växtliv kommer att påverkas. 
 
13 Ett rikt odlingslandskap  
Programområde på cirka 116 hektar är 
idag i stort sett obebyggt men stor andel 
skog och öppen betes- och jordbruksmark. 
Levnadsförhållanden och spridningsvägar 
för djur- och växtliv kommer att påverkas. 
 
15 God bebyggd miljö 
Bostadsbebyggelse i 2-4 våningar bedöms 
kunna passa väl in i området och tillföra 
såväl sociala som estetiska värden. 
 
16 Ett rikt djur- och växtliv 
Programområde på cirka 116 hektar är 
idag i stort sett obebyggt men stor andel 
skog och öppen betes- och jordbruksmark. 
Levnadsförhållanden och spridningsvägar 
för djur- och växtliv kommer att påverkas. 
 
Med hänsyn till de krav som normalt ställs 
från verksamhetsutövare i externhandels- 
och verksamhetsområde är risken stor för 
storskalig och rationellt utformad 
bebyggelse. Detta berör 
verksamhetsområden i sydvästra delen 
samt området väster om Jannebergsvägen. 
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Miljökvalitetsnormer  
 

Ja Nej Kommentarer 

Överskrids några 
miljökvalitetsnormer?  

 X Vattenkvaliten i Mieån bedöms inte 
påverkas. Detta beror dock på utformandet 
av anläggningar för rening av dagvatten. 

 

Planens påverkan på miljön 

Stads- och landskapsbild 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av utsikt eller 
landskapsmässigt/stadsmässigt 
skönhetsvärde?  

X  Befintligt landskap påverkas påtagligt då 
stora delar av skogsområde och öppna 
landskap ersätts av bebyggelseområden 
och det kommer att krävas omfattande 
sprängning för att genomföra programmet 

Att en naturskön utsiktsplats blir 
otillgänglig för allmänheten?  

 X  

Mark  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av värdefull geologisk 
formation?  

 X  

Instabila markförhållanden eller 
geologiska förändringar, ras och 
skred?  

X  I området förekommer instabila slänter 
med kraftig lutning, skredbenägna jordar 
med en marklutning som överskrider 1:10 
och aktsamhetsområden där områden för 
jordskred kan förekomma (SGU, SGI, 
Länsstyrelsen Blekinge mfl). Exploatering i 
området kräver detaljerade geotekniska 
utredningar 

Förflyttning, sammanpressning eller 
täckning av jorden?  

 X  

Ändring av topografin?  X  Stora delar av området befintliga topografi 
kommer att behöva modelleras om för att 
skapa ändamålsenliga kvarter och tomter 
samt optimera för dagvattenavrinning och 
skyfallshantering. 

Ökad erosion?   X  
Avsevärd förändring av 
markanvändningen i området? 

X  Programförslaget innebär fullt utbyggt att 
cirka 79 hektar av marken tas i anspråk för 
bostads- och verksamhetskvarter samt 
gatumark. 

Vatten  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Förändring av ytvattnets kvalitet, 
strömmar eller riktning och mängd?  

X  Genomförande av förslaget kommer att 
medföra förändringar i strömmar, riktning 
och mängd. Noggrann höjdsättning, 
modellering av mark och rätt 
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dimensionerande dagvattenanläggningar 
kommer att krävas. 

Förändrad infiltrationsförmåga, 
dräneringsmönster eller frekvens och 
mängd av ytvattenavrinning? 
Behöver åtgärder vidtas för att 
hantera dagvatten?  

X  Stora delar av området kommer att 
hårdgöras vilket kräver åtgärder för 
hantering av dagvatten. 

Förändring av grundvattnets kvalitet, 
flödesriktning, mängd eller frekvens?  

 X Frågan hanteras inte specifik i 
planprogrammet. Preliminärt ingen 
påverkan men frågan behöver hanteras i 
fortsatt planarbete. 

Väsentlig minskning av 
vattentillgången i någon yt- eller 
grundvattentäkt?  

 X  

Att människor eller egendom utsätts 
för risker i samband med 
översvämning?  

X  Översvämningsrisk finns i områdets 
sydvästra delar om inte kapaciteten kan 
utökas nedströms för avrinning mot 
Stilleryd. Detta behöver utredas i ett större 
sammanhang kopplat till kommande 
detaljplaner, vilket även avser pågående 
planering av verksamhetsområde väster 
om väg 29. 

Att enskilda avlopp krävs i området? 
Är området särskilt känsligt med 
tanke på dessa?  

 X  

Luft  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentliga luftemissioner eller 
försämring av rådande luftkvalitet?  

X  Luftkvaliteten inom området bedöms 
försämras genom mer fordonstrafik i 
området. Dock ej till en sådan nivå att 
miljökvalitetsnormer för luft överskrids. 

Obehaglig lukt?   X  
Förändrad luftrörelse, fuktighet, 
temperatur eller klimatförändring 
lokalt eller regionalt?  

 X  

Växt- och djurliv 
Kan planens genomförande medföra: 

   

Påverkan på ekosystemtjänster?  X  Avverkning av skogs- och naturområden 
har en bred negativ påverkan på 
ekosystemtjänster däribland produktion 
av mat, vattenrening, pollinering, friluftsliv 
och fotosyntes  

Positiva eller negativa förändringar 
för växt- och djurarter/samhällen? 

X  Programområdet på cirka 111 hektar är 
idag i stort sett obebyggt med stor andel 
skog och öppen betes- och jordbruksmark. 
Levnadsförhållanden och spridningsvägar 
för djur- och växtliv kommer att påverkas. 
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Förekomst av läderbagge finns inom 
området. Arten omfattas av 
artskyddsförordningen. 
 

Hinder för flyttfågelsträck, viltstråk?   X  
Försämrade fiskevatten eller 
jaktmarker? 

 X Tillgången till Mieån för fritidsfiske 
behöver säkerställas i fortsatt planarbete 
och kommunens arbete generellt. 

Planens påverkan på övergripande 
miljöeffekter 

Ja Nej Kommentarer 

Har planens genomförande betydelse 
för de miljöeffekter som 
genomförandet av andra planer eller 
program medför? 

X  Främst programområdets sydvästra del 
utgör en del av en samlad påverkan på ett 
större område som även innefattar 
utbyggnad av verksamhetsområde väster 
om väg 29. Påverkan avser landskapsbild, 
vattenhantering och trafiksituation i denna 
del av kommunen. 

Har planen betydelse för att främja en 
hållbar utveckling eller för 
integreringen av miljöaspekter i 
övrigt? 

X  Genomförande av förslaget innebär en 
påtaglig risk för ökade fordonstransport 
och ökade CO2-utsläpp. Den starkt 
kuperade terrängen innebär att stora delar 
av området för verksamhetsutbyggnad 
kommer att behöva ommodellera med 
konsekvenser för befintliga marknivåer 
och vegetation.  
Ett aktivt arbete från kommunens sida 
kommer att krävas i det fortsatta 
detaljplanearbetet och genomförandet för 
att minska miljöpåverkan. Detta arbete kan 
tex vara att aktivt verka för att främja 
miljövänliga transporter, god arkitektur, 
påverkan på landskapsbild mm. 

Har planen betydelse för 
möjligheterna att följa 
miljölagstiftningen? 

 X  

 

Planens påverkan på hälsan 

Rekreation och rörligt friluftsliv  
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Påverkan på barn och ungas 
lekmöjligheter eller behovet av 
lekmiljöer? 

 X En positiv påverkan kan förväntas då fler 
anlagda parker, lekplatser och 
strövområden kommer att genomföras. 

Påverkan på park eller annan 
rekreations-/friluftsanläggning?  

X  Genomförandet av detaljplaner i området 
kommer att påverka verksamheten på den 
kommunala ridanläggningen. På sikt 
planeras denna dock att flyttas.  
Befintliga skogsvägar och potentiella 
strövområden kommer att påverkas 
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genom utbyggnaden. Nya stigar och 
gångvägar planeras att ersätta de 
befintliga. 

Störningar och risker 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökade bullernivåer?  X  Bullernivåer inom området kommer att 
öka. Preliminärt bedöms bullernivån inte 
överskrida befintliga riktvärden för 
bostäder. I samband med detaljplaner för 
området kommer särskilda 
bullerutredningar tas fram. 

Risk för vibrationer?   X  
Bländande eller störande ljus?  X  Mer fordonstrafik i området kommer att 

innebära mer bländande och störande ljus. 
Risk för radon eller hälsofarliga 
elektromagnetiska fält?  

 X  

Förutsättningar för tillstånds- eller 
anmälningspliktig verksamhet? 

X  Delar av området kommer att kunna vara 
aktuella för tillstånd- eller 
anmälningspliktiga verksamheter. 

Risk för olycka eller utsläpp av hälso-
/miljöfarliga ämnen eller strålning?  

 X  

Farliga arbetsmiljöer?   X  
Påverkan på folkhälsoeffekter?  X  Utbyggnad av externa handelsetableringar 

riskerar att leda till ökat bilresande. 
Påverkan på förorenad mark?  X  
Närhet till djurhållning?  X Tillräckligt avstånd finns mellan bostäder i 

den norra delen och befintlig 
hästverksamhet (ca 200 meter). Områdets 
östra del förutsätter en flytt av delar eller 
hela den befintliga ridverksamheten för att 
möjliggöra bostadsutbyggnad i denna del. 
Övrig föreslagen verksamhet bedöms 
kunna utvecklas i takt med att 
ridverksamheten flyttar.  

 

Effekter på hushållning med mark, vatten och andra resurser 

Mark- och vattenanvändning 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ändrad täthet för bebyggelse och 
bostäder? 

X  Programförslaget innebär fullt utbyggt att 
cirka 79 hektar av marken tas i anspråk för 
bostads- och verksamhetskvarter samt 
gatumark. 

Förändring av den nuvarande mark- 
och vattenanvändningen? 

X  Se rutan ovan. 

Förändring av den i fysiska planer 
avsedda användningen? 

X  Området är utpekat i gällande 
översiktsplan som verksamhetsområde 
med handel. 
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Programförslaget innebär utöver förslag 
på verksamhetsområde en utbyggnad av 
cirka 2000 bostäder 

Påverkan på andra tänkta projekt? X  Främst programområdets sydvästra del 
har påverkan på planerad utbyggnad av 
verksamhetsområde väster om väg 29. 
Påverkan avser bland annat 
vattenhantering och trafikanslutningar. 

Berörs viktig samhällsservice eller 
skapas behov av sådan, t.ex. skola? 

X  Behov av skola och annan samhällsservice 
kommer att finnas vid en full utbyggnad då 
cirka 4000 personer kan förväntas bo i 
området. Behov och påverkan på befintlig 
samhällsservice förväntas dock uppstå 
redan innan området är fullt utbyggt. 

Finns miljöstörande verksamhet i 
omgivningen som har negativ 
inverkan? 

 X  

Befolkning 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Fler arbetstillfällen? X  Planförslaget ger möjlighet för ett stort 
antal företag av olika slag att etablera sig i 
området samt skolor, kontor, närservice 
mm. 

Högre jämställdhet? X  Genomförandet av utbyggnaden kan rätt 
utformat ge ökad tillgänglighet inom 
området och till dess olika funktioner som 
arbetsplatser, samhällsservice och handel. 
Detta förutsatt att området är väl försörjt 
med gång- och cykelnät samt 
kollektivtrafik. 

Bättre tillgänglighet? X  Området är idag obebyggt och består till 
stor del av naturmark. Genom ny 
bebyggelse kommer tillgängligheten att 
öka inom området. 

Bättre service? X  Serviceutbudet kommer att öka inom 
området då planerna omfattar 
skolutbyggnad, möjlighet till vård- och LSS-
boende, närservice och även mer storskalig 
handel inom verksamhetsområden.   

Ökad trygghet?  X  Området är idag obebyggt och kommer 
genom ny bebyggelse och transportvägar 
att göra det tryggare att röra sig inom och 
genom området. 

Transporter och kommunikationer 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ett förändrat behov av transporter 
och transportsätt? 

X  Fullt utbyggt bedöms området alstra 
knappt 13000 transporter för personbils- 
och lastbilstrafik. Underlaget för utökad 
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turtäthet kommer att öka för busslinjen 
mellan Karlshamn och Asarum. 

Påverkan på parkeringsmöjligheter?   X All parkering förutsätts lösas inom 
kvartersmark. Viss besöksparkering på 
allmänna ytor kan bli aktuellt. 

Ökad trafikfara? X  Fordonstrafik i området kommer att öka 
trafikfaran. Intentionen är att skapa säkra 
och trygga gatumiljöer samt gång- och 
cykelnät inom området. 

Barriäreffekter? X  Nya gatunät i området kommer att skapa 
barriärer för att nyttja befintliga 
naturområden. Samtidigt tillskapas 
möjligheten att röra sig i området inom 
såväl trafiknätet som nya gångstigar i 
naturområden. 

Energi 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Väsentligt ökad efterfrågan på 
befintliga energikällor eller behov av 
nya? 

X  Utbyggnad av cirka 2000 bostäder samt 
samt ett stort antal nya verksamheter i 
området kommer öka behovet av el, värme 
och kyla i området. 

Behov av nya system för distribution? X  Nya system för distribution kommer att bli 
aktuellt. 

Naturresurser 
Kan planens genomförande medföra: 

Ja Nej Kommentarer 

Ökad användning av någon ej 
förnyelsebar naturresurs? 

 X Indirekt behov av energi, fordonsbränsle 
etc.  

Ianspråktagande av jordbruksmark? X  Cirka 30 hektar av brukningsvärd 
jordbruksmark  kommer att ianspråktas 
för bebyggelse, gatunät och 
dagvattenanläggningar. Klass på 
jordbruksmarken är ej känd. 

Minskad produktionsyta av annat 
slag? 

X  Förutsättningarna för skogsproduktion 
minskar då stora delar av befintlig skog 
ersätts av tätortsbebyggelse. 
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