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Huvudsaklig 
utvecklingsinriktning
De sju utvecklingsinriktningarna visar på huvuddragen i 
översiktsplanen och kopplar dem till geografi ska områden. 
För närmare beskrivning av inriktningen för respektive 
utvecklingsområde hänvisas till planbeskrivningens olika 
delar och dokument. Nedan ges generella viljeinriktningar 
för respektive utvecklingsinriktning.

Stadsbebyggelse 
• Eftersträva ett levande centrum för handel, kultur, 

service, näringsliv och utbildning. 
• Bygg funktionsblandat och öka bostadsinnehållet. 
• Utveckla mötesplatser och attraktiva stadsrum.
• Utveckla parkytor. 
• Skapa god regional tillgänglighet.
• Prioritera gående, cyklande och kollektivtrafi k.
• Värna och utveckla de kulturhistoriska värdena. 
• Ta tillvara och förbättra vattenkontakten.
• Främja god arkitektur och stadsbyggnad.
Delområden: A1. Stadskärnan, A2. Skeppsbron – Östra piren, 
A4. Stationen, A5. Österport

Tätortsbebyggelse 
• Bygg funktionsblandat; bostäder, arbetsplatser, 

service och handel. Blandning av bostäder och icke 
störande verksamheter är önskvärd. Blanda bostads-
former. Främja god arkitektur. 

• Utveckla centrala mötesplatser och miljöer.
• Bevara och utveckla värdefulla grönytor.
• Underlätta möjligheterna att gå, cykla och åka 

kollektivt.
Delområden: A3. Kransbebyggelse i Karlshamn, A6. Sjölyckan, 
A16. Å-rummet i Karlshamn, B1. Centrum i Asarum, B2. Krans-
bebyggelsen i Asarum, C1. Centrum i Mörrum, C2. Kransbe-
byggelsen i Mörrum, D. Hällaryd, E1. Centrum i Svängsta, E2. 
Kransbebyggelsen i Svängsta, F. Åryd, H. Björkenäs 

Bostäder 
• Verka för att tillskapa nya bostäder och förskolor. 

Främja god arkitektur. 
• Bevara värdefulla naturpartier.
• Skapa goda förutsättningar att gå, cykla och åka 

kollektivt. 
Delområden: A10. Stockholmsledet, A12. Dala, B4. Korpadalen 
– Granefors, C5. Hästaryd, G. Vettekulla – Matvik

Verksamheter 
• Verka för att tillskapa olika typer av områden för indu-

stri, hantverk, logistik, kommunikationer, partihandel 
och service. Främja god arkitektur. 

• Beakta värdefulla naturpartier.
• Skapa goda förutsättningar att gå, cykla och åka 

kollektivt.
Delområden: A15. Horsarydmark, B5. Janneberg, B6. Duve-
ryd, C7. Perstorp, J1. Stilleryd – Kölö, J2. Horsaryd, J3. Västra 
infarten, K. Elleholm

Idrott och friluftsliv 
• Utveckla anläggningar och områden för idrott och 

friluftsliv. Främja god arkitektur. 
• Värna och utveckla höga natur-, kultur- och frilufts-

värden.
• Skapa goda förutsättningar att gå, cykla och åka 

kollektivt.
Delområden: A7. Vägga – Kollevik, A8. Långakärr, A9. Hunne-
mara, A11. Bjälkudden – Lindeborg, A13. Stärnö, A14. Stenha-
gen – Munkahus, B3. Asarumsdalen, B7. Torarp, B8 Björkliden, 
B10. Långasjönäs, C3. Å-rummet i Mörrum, C4. Rosenholm, 
C6. Jössa slätt, E3. Marieborg – Abborresjön.

Landsbygd och natur 
• Verka för att nya bostäder lokaliseras nära befi ntlig 

bebyggelse och i service- och infrastrukturnära lägen.
• Verka för goda förutsättningar för företagande på 

landsbygden.
• Värna och utveckla höga natur-, kultur- och frilufts-

värden. Främja god arkitektur. 
• Verka för god infrastruktur.
• Värna utpekade vindytor.
• Beakta utpekade områden för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen.
Delområden: B9. Tostarp – Froarp – Tararp, L. Ringamåla och 
västra skogsbygden, M. Halahult och östra skogsbygden, 
N. Västra mellan- och kustbygden, O. Östra mellan- och kust-
bygden, P. Hällaryds och Åryds skärgård

Hav
• Verka för goda förutsättningar för havsanknutna verk-

samheter och friluftsliv med beaktande av natur- och 
miljövärden.

Delområde: Q. Östersjön

Kartbilaga mark- och vattenanvändning


