KARLSHAMN
- geografiskt bra läge för nya investesteringar

Karlshamn ska växa! Vi vill ha
både nya företag och invånare.
Därför planerar vi nu för fler
bostäder och bygger för fler
arbetsplatser. Idag har vi
dessutom mer kommunal
verksamhetsmark att exploatera
än någonsin förr.

Infrastruktur Karlshamn

E22 och Blekinge Kustbana går rakt genom
staden, Djuphamn med DFDS som trafikerar
Klaipeda, Ronneby Airport inom 20 minuter,
God elkapacitet 400kV, 150kV, 50kV. 2 timmar
till Köpenhamn/Kastrup

Markområden för tillväxt och utveckling i Karlshamn
Karlshamn ligger mitt i Blekinge län (”Sveriges trädgård”) bara
två timmar till Öresundsregionen. Stockholm nås på mindre
än en timme med flyg från Ronneby flygplats. Blekinge
Kustbana - järnvägslinje passerar genom staden, precis som
E 22. Du har bara 10 minuter mellan landsbygd, stad och
Sveriges sydligaste skärgård. Det finns ett brett spektrum av
affärer med både stora aktörer, små och medelstora företag.
Turism och rekreation växer med populära destinationer som
Eriksberg Vilt & Natur, laxfiske i den berömda Mörrumsån och
ön Tjärö m.fl.
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Karlshamn är kommunen med bäst tillgång till exploaterbara
utvecklingsområden för både kommersiell verksamhet och
bostäder. Det pågår detaljplanering för flera av vita
områdena, men ytterligare områden kommer att planeras
de kommande åren för att möjliggöra fler etableringar och
fortsatt utveckling i Karlshamn och Blekinge län.
I detta material presenteras delar av alla utvecklingsområden och pågående projekt för att visa på att
Karlshamn är en spelare för framtiden.
Välkommen till Karlshamn och Blekinge!

Bostäder

Bostäder

Bostäder & Verksamheter

1. Janneberg (Duveryd)

2. Stärnö Sjöstad

3. Strömma

Jannebergområdet är 111 hektar stort och ligger
intill E22. Detaljplanering pågår för 34 hektar
bostäder, 13 hektar verksamheter, 24 hektar för
gatumark och 32 hektar för natur- och parkområden. Området kommer att omfatta cirka 2000 nya
bostäder i varierande former.

Stärnö Sjöstad är det främsta bostadsprojektet.
Det tidigare stenbrottet direkt vid havet erbjuder
en magnifik miljö. Detaljplanering pågår för 300600 nya havsnära bostäder, bara ett stenkast från
stadens centrum, högskolan och Netport Science
Park.

Strömmaområdet är 18 hektar stort och ligger
precis intill E22. Detaljplanering pågår för 3,5 ha
med bostäder i den norra delen av området och
målsättningen är att den södra delen, närmast E22
ska inrymma verksamheter på sikt.

Bostäder & Verksamheter

4. Stationsområdet
Stationsområdet ligger i ett perfekt pendlarläge
och blir en funktionsblandad stadsdel på ca 10
hektar och plats för mellan 300-550 bostäder.
Detaljplan pågår för området.

Möjligheternas Karlshamn
Karlshamns satsning på bostäder och verksamhetsmark är en markering, där Karlshamn vill ta plats och öka
attraktiviteten till Blekinge och främst till Karlshamn i Sveriges sydligaste skärgård.
Besöksnäringen ökar ständigt och är den bransch som ökar snabbast i ett Blekingeperspektiv, så oavsett inom
vilken bransch du verkar finns det plats i Karlshamn. Vill du samtidigt bo havsnära med närhet till Europa är
Karlshamn platsen för dig, din verksamhet och familj.
Utöver nämnda områden, samlade i denna folder, finns ytterligare bostadsprojekt, där vi kan nämna bostadsprojekt som Saltsjöbaden, Kvarteret Åsikten m.fl. Sammantaget planeras ca 3500 nya bostäder inom en 10 års
period och tillsammans med verksamhetsmarken utgör den totala markytan ca 350-400 hektar mark.
Vill du verka, bo och uppleva Karlshamn i framtiden?
För mer information, kontakta:
Etableringschef, Mathias Wijk, +46 733 57 60 00 eller mathias.wijk@karlshamn.se

Verksamheter

5. Östra Piren – Emigranten 1
På piren i Karlshamn hittar du Netport Science Park och Blekinge Tekniska Högskola.
Karlshamnsfastigheter AB bygger nu ut 10 000 kvm för flera hundra nya arbetsplatser och
för att ge plats till en biograf, konserthall och restaurang. Blekinge Tekniska Högskola utökar
med nya program och antalet studenter ökar. I Netport Science Parks nätverk finns cirka 100
företag med cirka 5 000 anställda över hela världen.
Utbyggnaden ligger precis vid havet, 300 m från centrum och en kort båttur till kommande
Stärnö Sjöstad. Karlshamn skapar här ett fantastiskt läge för dig och ditt företag. Om du letar
efter en plats med bra förutsättningar för arbete, boende och fritid är Karlshamn platsen med
närhet till Öresundsregionen och resten av Europa.

Verksamheter

Verksamheter

Verksamheter

6. Västerport

7. Duveryd

Västerport är ett helt oexploaterat område på ca
45 hektar varav ca 16 hektar planeras för handel,
idrott, små industrier och kontor. Här finns stora
möjligheter till etablering i direkt anslutning till
Karlshamns västra infart via Hinse-tunneln och
närhet till E22. Området kommer att utformas i
olika etapper och detaljplanen är klar undee 2022

Duveryd-området är cirka 35 hektar stort och
ligger direkt intill E22 och riksväg 29. Området
ägs av Skåneporten, som nu detaljplanerar för
Karlshamns nya sällanköpsområde. I det intilliggande Jannebergsområdet i öster planeras för
cirka 2000 nya bostäder samt ytterligare 13 hektar
ny verksamhetsmark.

8. Horsaryd / Tubba
Horsaryd / Tubba är idag ett helt oexploaterat
område på cirka 70 hektar och ligger direkt
intill riksväg 15 och E22. Området är utpekat i
översiktsplanen som verksamhetsområde, men
har idag ingen befintlig detaljplan.Här finns stora
möjligheter för dig att i framtiden hitta ytor för en
central och nära etablering.

Verksamheter

9. Stilleryd
Stilleryd är ett stort område på cirka 200 ha. Här finns
djuphamnen med till exempel DFDS A/S dagliga färjetrafik
till Klaipeda (LT). Hamnen investerar nu 230 miljoner SEK,
med stöd från EU och DFDS 3 miljarder SEK för att stärka
handelskorridoren mellan Sverige och Baltikum och
Ryssland och annan trafik ansluten till USA, Storbritannien,
Tyskland och Kina via Silk Route.
Trafikverket planerar en ny rengerbangård och Sydostlänken
via Olofström och Älmhult, som ger Karlshamn bra framtida
förutsättningar.
Här finns ett antal företag som är verksamma inom logistik
och industri som exempelvis Evomatic, DFDS, Stena
Recycling etc. Området ligger bara några kilometer från
stadens centrum.
Det finns detaljplaner för vissa delar som tillåter höga
bygghöjder och det pågår detaljplanering för andra delar
av området. Vi ser området som en enhet för främst logistik,
lager, transport, hamn och industri.

Karlshamns geografi, infrastruktur och pendlings-/upptagningsområden

KARLSHAMN
- läge för nya investeringar

Övriga fakta om Karlshamn

Kompetensförsörjning & Blekinge Tekniska Högskola

Korta fakta:
• God tillgång på billig mark – ca 350- 400 hektar för utveckling av bostäder
och företag
• God tillgång på el
• God tillgång till mycket miljövänlig energi (ex. fjärr/spillvärme från industrin)
• Djuphamn med daglig färja till Klaipeda (LT) och förbindelser för last till Kina,
Tyskland, USA, Storbritannien, Asien och till Gdynia via Karlskrona (6 mil)
• Närhet till internationell motorväg Europaväg 22
• 25 minuter till Ronnebys inrikesflygplats, 2 timmar till Köpenhamns
internationella flygplats
• 2 timmar till Köpenhamns stad, 1 timme till Växjö, 3,5 timmar till Göteborg
• Byggnation av ca 3.500 nya bostäder startas inom 5-6 år
• Diversifierat näringsliv med 3.500 företag
• Blekinge Tekniska Högskola, Netport Science Park, Blekinge Business
Incubator
• Karlshamn har 4 av de 6 mest besökta turistmålen i Blekinge
• Hög ranking i undersökningar om kultur och rekreation.
• Närhet till havet, skogarna, kontinenten och världen
• Befolkning i Karlshamn, ca 33 000

Blekinge Tekniska Högskola är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor,
där samhällets digitalisering och hållbarhet står i fokus.
BTH:s uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre
utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning på
hög internationell nivå, med fokus på IT som integreras med andra ämnen
såsom teknik, fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård.
Vår forskning har ett tydligt fokus på att bidra med lösningar och innovationer
inom angelägna områden.
I all vår verksamhet lyfter vi fram innovation, hållbarhet samt samarbete och
utbyte med näringsliv och samhälle.
BTH har, trots sin relativa litenhet, en stor andel forskning. Idag utgör forskning
och forskarutbildning mer än en tredjedel av vår verksamhet och vi tänker öka
andelen ytterligare. Vi har höga ambitioner och inom några områden, som
mjukvaruutveckling och strategisk hållbar utveckling, är vi redan i världsklass.
Vi genomför ofta våra forskningsprojekt i samverkan med näringsliv och
samhälle och alltid med ett tydligt fokus – att forskningsresultaten ska bidra till
lösningar på samhällets utmaningar.
Karlskrona
På BTH:s huvudcampus i Karlskrona, Campus Gräsvik, finns alla utbildningar
inom teknik, IT, fysisk planering, industriell ekonomi samt inom hälsa och vård.
Campus Gräsvik ligger mitt i Blue Science Park, ett affärsnätverk inom IT- och
telekombranschen. Detta ger stora möjligheter till samarbeten inom både
utbildning och forskning.
Karlshamn
På Campus Karlshamn finns BTH: s utbildningar inom digitala medier, transport/
logistik mm.Här finns också NetPort Science Park med företag inom den
erfarenhetsmässiga branschen.

Turism / Fritid / Kultur / Handel

Besöksnäring /Turism
Upplevelser lockar fler besökare till Blekinge och
Karlshamn har fyra av de sex mest besökta
destinationerna där ……

Landsbygd
I Karlshamn har Du närhet till landsbygden, skogar
och ängar. Här bor du och arbetar nära stadens
centrum, skärgården, Öresundsregionen och
kontinenten.

Karlshamns Centrum
…...... Tjärö- eller Tärnö om du vill. Närhet och val av
upplevelse är upp till dig! Välkommen till Karlshamn,
Sveriges sydligaste skärgård.

Karlshamns centrum erbjuder ett brett utbud av
restauranger, kaféer och en blandning av shopping
i unika butiker och i mer kända butikskoncept.

Skärgård
Den sydligaste skärgården i landet, bestående av
massor av öar, kobbar och klippor. Ta en tur med din
egen båt eller med en skärgårdsbåt till .....

........ en av dessa är Kronolaxfisket, vid den världsberömda Mörrumsån. En annan är Eriksberg Vilt &
Natur, Nordens största viltreservat eller varför inte
Tjärö eller Kreativum Science Center - ja, det finns
många mysiga och trevliga upplevelser i Karlshamn.

Karlshamn är en utmärkt plats för logistik och distribution såväl
nationellt som internationellt och vi kan idag erbjuda fler
kvadratmeter mark för utveckling än någonsin tidigare.
Under 2021 utökar vi med ytterligare markytor för fler etableringar nära hamnområdet i Karlshamn. Karlshamns Hamn är en
djuphamn med trafik till Baltikum, Centraleuropa och Ryssland.
Även Kina kan idag anslutas med järnväg via Silk Road.
Nationellt erbjuder Karlshamn goda förbindelser med daglig
tågtrafik till vilken terminal som helst i Sverige och Norge
avseende intermodalt gods. Öresundsregionen, Göteborg och
Jönköping nås med lastbil inom 2-4 timmar.

Södra Sveriges djuphamn
• En av topp 10 i Sverige. Största regionala hamnen
• 100% kommunägd
• Certifierad ISO 9001/14001: 2015, ISPS
• Isfri hamn utan tidvatten. Bogserbåtar
• Nationellt intresse (Riksintresse)
• TEN-T hamn
• Enkel åtkomst från hav och land
• Ligger intill tillväxtmarknader och de största sjövägarna i Östersjön
• Gott om lagringsytor
• Expansionsprogram som stöds av EU

• Färjeförbindelser till Klaipeda (LT) 1-2 / dag
• Snabb länk till/från Kina via Silk Road
• Kapacitet för containermatningsfartyg
• Intermodal järnvägsterminal
• Daglig järnvägsförbindelse till terminaler i hela Sverige
• Massor av leverantörer för vägtransporter
• Cross-dockning och stora lagermöjligheter

Sydostlänken
Sydostlänken är regeringens satsning på att bygga ihop
järnvägen mellan Olofström och Blekinge Kustbana, vilket
kommer skapa helt nya förutsättningar för logistikflöden i
södra Sverige. Tillkomsten av Sydostlänken har stor
påverkan på godstrafiken och ger Karlshamns Hamn helt
nya möjligheter.
IKEA, Volvo och flera andra företag är starkt pådrivande i
denna utveckling tillsammans med Region Blekinge och
Blekinges kommuner.
Sydostlänkens sträckning är idag lite oklar, se rödmarkerade sträckor på bilden. Sydostlänken beräknas vara
utbyggd och klar 2027.

Elkapacitet och miljövänlig energi i Karlshamn

Karlshamn som etableringsort för elintensiv verksamhet lämpar sig väldigt väl. Idag uppgraderar Karlshamn Energi sina stationer och E.ON
kommer på sikt att uppgradera en av sina stationer för att i båda fallen kunna erbjuda större effektuttag än tidigare. Genom framtida vindkraftsparker på småländska höglandet och närheten till Hemsjö har Karlshamn fantastiska förutsättningar att erbjuda stora MW-uttag i framtiden.
Karlshamn erbjuder också god tillgång på miljövänlig fjärrvärme via samarbeten mellan Karlshamn Energi AB och Södra Cell Mörrum.
Tillsammans med ovan och den goda marktillgången, djuphamnen och närheten till kontinenten är Karlshamn ett bra val för nya investeringar!

Möjligheternas Karlshamn

Välkommen du också till en dynamisk plats där vi har nära till allt!

Sociala medier & hemsida
Näringslivsenheten Karlshamns kommun

Näringslivsenheten Karlshamns kommun

Möjligheternas Karlshamn

karlshamn.se/naringsliv

Näringslivsenheten Karlshamns kommun

Karlshamn 50000

– en gemensam vision för kommun och näringsliv
Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att
gemensamt skapa förutsättningar för att Karlshamn ska växa till 50000 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.
#karlshamn50000 #etableraikarlshamn #karlshamnskommun

Läs mer om Karlshamns kommuns
markområden för framtida verksamheter
och bostäder på:

objektvision.se

Karlshamns kommun
Mathias Wijk
Etableringschef
0733 – 57 60 00
mathias.wijk@karlshamn.se
linkedin.com/in/mathiaswijk

Karlshamn Januari 2022

Karlshamn ligger mitt i Blekinge och har 2 timmar till Öresundregionen. Vi når Stockholm på ca 50 minuter via Ronneby Flygplats. Blekinge
Kustbana går rakt igenom staden precis som Europaväg 22. Du har 10 minuter mellan landsbygd, centrum och Sveriges sydligaste skärgård.
Näringslivet är brett med en hel del stora aktörer och mängder med mindre företag. Besöksnäringen ökar med bland annat Eriksberg Vilt & Natur,
Kronolaxfisket och Tjärö som populära destinationer.

