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INLEDNING  
 
BAKGRUND OCH SYFTE 
Väggaområdet, beläget strax sydost om Karlshamns 
stadskärna,  blev  i  slutet  av  1800‐talet 
Karlshamnarnas  mest  omtyckta  rekreations‐  och 
friluftsområde. En miljö  för sommarliv,  för  fri och 
bekymmerslös  tillvaro  bortom  staden,  i  vackra 
natursköna  omgivningar.  I  dessa miljöer  kom  ett 
nytt  slags  socialt  liv  att  utvecklas,  friluftsliv med 
kalla  bad,  promenader,  tennis  etc.  i  kombination 
med ett rikt umgängesliv. 
 

 
Äldre vykort över Väggaparken. 
 
Väggaområdet, med sitt geografiska läge vid havet, 
utgör idag ett av Karlshamns viktigaste tätortsnära 
grönområden  och  har  en  oersättlig  betydelse  för 
fritidsliv och rekreation i kommunen. Platsen är på 
många sätt ovärderlig ur hälso‐ och trivselsynpunkt 
för Karlshamnsborna. Hit söker man sig från både 
stad, land och hav och området är av stor betydelse 
för turismen.  
 
Ett  stenkast  från  staden erbjuder området vacker 
miljö  och  fina  upplevelser  i  Väggaparkens 
romantiska  natur‐  och  kulturpark.  Närheten  till 
havet är påtaglig och de fina parkvillorna är trevliga 
inslag i området. Anläggningar för olika fritids‐ och 
sportändamål har  koncentrerats  till området,  här 
finns bl a simhall, idrottsplats, campinganläggning, 
stugby,  fritidsbostäder  och  kolonistugor.  Kring 
Väggahamnen,  som  utgör  själva  "navet"  i  Vägga‐
området,  har  restauranger,  caféer,  fiskehamn, 
båtvarv och andra marint anknutna verksamheter, 
småbåtshamnar med mera kommit att förläggas. 
 
Området  är  av  stort  allmänt  intresse,  såväl  dess 
innehåll, läge som storlek gör att det används av ett 
stort antal människor varje dag. Inom en kilometers 
avstånd från programområdets gräns finns ca 7 000 

boende. Samtidigt  finns det även en mängd olika 
intressen av mer enskild karaktär inom området.   
 
 

 
 
Programområdets läge i Karlshamns kommun. 
 

 

UPPDRAGET 
År  2000  arbetades  ett  ”Diskussionsunderlag 
avseende  strategiska  frågor  för  Väggaområdet” 
fram. Byggnadsnämnden beslutade att detta skulle 
tas in som en del av processen med ”Framtidsplan 
för Karlshamn”  (tidig benämning på Översiktsplan 
2007). I den antagna översiktsplanen anges att en 
planutredning för Vägga‐Kollevik ska tas fram som 
utreder möjligheterna  för  utveckling  av  området 
med  verksamheter,  bostäder,  ny  småbåtshamn, 
rekreation,  turism etc. Diskussionsunderlaget  från 
2000  har  utgjort  underlag  till  den,  under  våren 
2008,  framtagna  planutredningen  över  Vägga‐
Kollevik  benämnd  ”Strategi  Vägga/Kollevik;  ‐ 
diskussionsunderlag  avseende  strategiska  frågor  i 
Vägga/Kolleviksområdet”, daterad 2008‐06‐27 och 
upprättad  av  praktiserande  arkitektstudent 
Angelica Åkerman. Beslut har därefter tagits i såväl 
byggnadsnämnden  som  i  kommunstyrelsen  (BN 
2008‐10‐01,  KS  2008‐11‐18)  om  att  omarbeta 
materialet till ett planprogram för Vägga. 
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Planutredning över Vägga/Kollevik.  
 
Arbetet  med  planprogrammet  har  tidigare  inte 
kunnat  prioriteras  då  andra  planarbeten  givits 
högre prioritet. Detta gäller bl a planer  inom det 
aktuella  programområdet,  det  vill  säga  detalj‐
planer för Kolleviks camping och för Väggabadet.   
 
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2010 att uppdra 
till  byggnadsnämnden  att  upprätta  detaljplan  för 
Vägga  fiskhamn  med  tillhörande  verksamheter 
samt  planlägga  Väggaparken  med  omgivningar. 
Byggnadsnämnden  ställde  sig  i  september  2010 
positiv  till  att  pröva  frågan  om  planläggning  i 
enlighet med beställningen.    I april 2011 uppdrog 
byggnadsnämnden  till  stadsmiljöavdelningen  att  i 
maj  2011  starta  arbetet  med  upprättande  av 
nämnda detaljplaner.  
 
Planarbetet har påbörjats efter den 2 maj 2011 och 
bedrivs  därmed  i  enlighet  med  nya  plan‐  och 
bygglagen, PBL (2010:900).  
 
Enligt  5  kap.  10  §  plan‐  och  bygglagen,  PBL,  ska 
planens utgångspunkter och mål anges i ett särskilt 
program om kommunen bedömer att det behövs 
för  att  underlätta  detaljplanearbetet.  I  aktuella 
ärenden  har  det  bedömts  vara  lämpligt  att 
planarbetet  inleds med  att  ett  program  för  hela 
Väggaområdet upprättas, vilket också är i enlighet 
med de beslut som togs 2008. 
 
 

SYFTET MED PROGRAMMET  
Detta program är det första steget i arbetet med att 
upprätta  detaljplaner  för  Vägga  fiskehamn  med 
tillhörande  verksamheter  samt  för  Väggaparken 
med  omgivningar.  Planområdenas  exakta 
avgränsning kommer  i detalj att bestämmas efter 
genomfört  programarbete.  Programmet  syftar 
även  till  att  ge  förslag  på  hur  övriga  delar  av 
programområdet  kan  och  bör  utvecklas  och 

bevaras  i  framtiden.  Ett  av  huvudsyftena  med 
planarbetet  i  Väggaområdet  är  att  förstärka 
områdets  karaktär  som  en  allmänhetens  mötes‐
plats för rekreation och friluftsliv.  
 
Syftet med programarbetet är att i ett tidigt skede 
ge möjlighet  för allmänhet,  sakägare, kommunala 
förvaltningar, myndigheter och andra berörda att 
framföra  sina  synpunkter  på  inriktningen  av 
planarbetena  och  andra  framtida  förslag  inom 
programområdet.  
 

 

DIALOGMÖTE 
För att ge berörda möjlighet att i ett mycket tidigt 
skede  kunna  framföra  sina  synpunkter  har  det 
under hösten 2011 arrangerats ett dialogmöte om 
framtidens Vägga. Av de  totalt 106 deltagarna på 
dialogmötet var 55 % boende, 18 % besökare, 15 % 
verksamma, 13 % politiker, 12 % representanter för 
någon  förening  och  4  %  kommunala  tjänstemän 
(utöver arrangörerna från stadsmiljö‐avdelningen).  
 

Deltagarna  arbetade  i  20  mindre  grupper,  5‐6 
personer/grupp,  med  följande  frågeställningar; 
Väggas  potential,  Väggas  utmaningar  och  Väggas 
möjligheter. 
 
Av den sammanställning som gjorts och som utgör 
en del av denna programhandling kan man tydligt 
utläsa  att  områdets  betydelse  för  friluftsliv  och 
rekreation är mycket stor, att den bebyggelse och 
de verksamheter som finns i området bidrar till dess 
attraktivitet och att området är av  stor betydelse 
för Karlshamn och turistnäringen  i kommunen. Av 
sammanställningen  framgår även att det  finns en 
del som kan och bör förbättras och förändras. Bl a 
påtalas brister avseende såväl väg‐nätet som gång‐ 
och  cykelvägnätet  och  tillgången  på  parkerings‐
platser i området.  
 
 

 
Deltagarna på dialogmötet. 
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GENOMFÖRT PLANARBETE 
I det programförslag  som var  föremål  för  samråd 
under  vintern  2011/2012  presenteras  de  idéer, 
scenarier  och  anspråk  rörande  framtida 
markanvändning  som  då  var  kända.  Förslaget 
gjorde  inte  anspråk  på  att  vara  heltäckande  och 
programsamrådets  syfte  var att  få  synpunkter på 
det som presenterades i programförslaget samt att 
få vetskap om förhållanden, intressen och anspråk 
som kanske ännu inte var kända. 
 
De  synpunkter  som  lämnats  under  program‐
samrådet  har  sammanställts  och  kommenterats  i 
en  samrådsredogörelse.  Programmet  har 
reviderats  i  enlighet  med  samrådsredogörelsen, 
vilken godkändes av byggnadsnämnden i maj 2012. 
Programmet har under september ‐ oktober 2012, 
efter  beslut  i  byggnadsnämnden,  ställts  ut  för 
granskning. Då gavs återigen möjligheten att lämna 
synpunkter  på  programmet  som  nu  har 
sammanställts  i  ett  granskningsutlåtande,  vilket 
utgör en del av denna programhandling. Ett  fåtal 
ändringar har gjorts i programmet inför antagande.   
 

FORTSATT PLANARBETE 
Programmet  avses  godkännas  av  byggnads‐
nämnden  den  4  december  2013.  Programmet 
kommer  därefter  att  överlämnas  till  kommun‐
fullmäktige för antagande som tidigast kan ske den 
3 mars 2014. 
  

HANDLINGAR 
Till detta program hör följande handlingar; 

 Preliminär fastighetsförteckning, daterad 2012‐
08‐29.  

 Sammanställning,  Dialogmöte  Framtidens 
Vägga, daterad 2011‐10‐25. 

 Samrådsredogörelse avseende programskedet, 
daterad  2012‐05‐23,  samt  kortversion  av 
densamma, daterad 2012‐05‐23. 

 Granskningsutlåtande, daterat 2013‐12‐04.  

 Saltsjöbaden, Karlshamn, upprättad av Nyréns 
Arkitektkontor, daterad 2012‐05‐25. 

 Trafikutredning Vägga, upprättad av Trivector, 
daterad 2012‐07‐03. 

 
Underlagsmaterial 
 Planutredning för Vägga, mars 1980.  

 Karlshamns  Natur,  Naturvårdsprogram  för 
Karlshamns  kommun,  antagen  av  kommun‐
fullmäktige i juni 1993. 

 Översiktsplan  för  Karlshamn,  antagen  av 
kommunfullmäktige i mars 1993. 

 Förstudie  –  Vägga  2000,  färdigställd  i  mars 
1987.  

 Diskussionsunderlag  avseende  strategiska 
frågor för Väggaområdet, april 2000. 

 Grönstrukturplan,  framtagen  av  Parkenheten 
2006. 

 Projektbeskrivning  för  utveckling  av  fritids‐
stugor samt fritidshamnar i Karlshamn, Björn Å 
Rimér  &  Partners,  inkom  till  byggnads‐
nämnden i april 2006. 

 Förslag  till  kommunalt  handlingsprogram  för 
skärgården,  antaget  av  kommunfullmäktige  i 
februari  2006  samt  det  i  november  2007 
antagna  förslaget  till  fortsatt  arbete  enligt 
skärgårdsprogrammet  avseende  åren  2008‐
2010. 

 Strategi  Vägga/Kollevik  ‐  diskussionsunderlag 
avseende  strategiska  frågor  i Vägga/Kolleviks‐
området, juni 2008. 

 Samverkansplan  för  biosfärområde  Blekinge 
Arkipelag,  del  av  dokumentet  antaget  av 
kommunstyrelsen 2011.  

 Kustbebyggelse  i  Bohuslän,  Blekinge  och 
Västernorrland  –  uppföljning  av  bebyggelse‐
utvecklingen – Vägga, mars 2012. 

 En vandring genom Väggaområdet Karlshamn, 
skriften  utgiven  av  Historiska  Sällskapet 
Castellanerna år 2009. 

 Framtidsforum  2009‐2017,  teknik‐  och  fritids‐
nämnden. 

 Översiktlig  naturinventering,  framtagen  av 
Miljöförbundet 2008. 

 Väggaskolan  i  Karlshamn,  Lokalutredning 
handlingsalternativ/analys, maj 2009 

 Inventering  av  skyddsvärda  träd  i 
Väggaområdet, november 2012. 

 Översiktlig klimat‐ och sårbarhetsanalys, 2012, 
Länsstyrelsen. 

 

MEDVERKANDE  
Programmet  har  upprättats  av  Karlshamns 
kommun,  Samhällsbyggnadsförvaltningens  Stads‐
miljöavdelning  i  samråd med kommunala  tjänste‐
män inom berörda sakområden. 
 
Karlshamn den 4 december 2013  (i enlighet med 
byggnadsnämndens revideringar, § 263/2013)   
 
Nina Malo        Jeanette Conradsson      Emina Kovacic 
Planarkitekt   Planarkitekt                Stadsarkitekt 
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PLANERINGS‐
FÖRUTSÄTTNINGAR  
 

PROGRAMOMRÅDETS LÄGE OCH 
AVGRÄNSNING  

 

 
Kartan visar programområdet. 
 
Programområdet  ligger  strax  sydost  om  centrala 
Karlshamn och omfattar ca 205 hektar, varav ca 80 
hektar  består  av  vatten.  I  den  västra  delen  finns 
Näsviken  och  Rosengården.  Programområdet 
sträcker  sig  2  kilometer  österut mot  Kollevik  och 
Bjälkudden. I den norra delen av programområdet 
finns  Vägga  idrottsplats,  Rosenkällans  våtmarks‐
område  och  Sommarstaden.  Den  södra  delen 
omfattar Väggaviken, Yttervägga och Inre och Yttre 
Ortholmen. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN  
Inom  programområdet  ägs  den  största  andelen 
mark  av  Karlshamns  kommun.  Väggaskolan, 
Rosengården,  Vägga  idrottsplats,  Väggabadet, 
Kolleviks camping och stugby,  fiske‐ och småbåts‐
hamnarna  och  Väggaparken  är  i  kommunal  ägo. 
Yttervägga och Bergsplatån  i söder består av flera 
bostadsfastigheter  som  är  i  privat  ägo  Även 
Kolleviks stugförening, Snittingsviken, Saltsjöbaden 
samt ett  flertal  fastigheter  i den nordvästra delen 
av programområdet är privatägda.   
 
Inom  programområdet  finns  idag  ett  tiotal 
fastigheter som upplåtes med tomrätt. Majoriteten 
av fastigheterna är koncentrerade till området kring 
Väggaviken och används för verksamheter som har 
anknytning till det marina, exempelvis Vägga Rökeri 
och  restaurang,  MMG  Marine  AB,  Fiskeshopen, 
Marinkompaniet,  Arken Marinelektronik  AB  samt 
Karlshamns  segelmakeri.  Det  finns  dock  två 
fastigheter som används för andra ändamål än det 
marina,  Karlshamns  tennisklubb  samt  en 
bostadsfastighet.  Det  finns  ett  flertal 
arrendetomter  inom  programområdet,        där 
majoriteten  finns  i  Sommarstaden.  Inom 
resterande  del  av  programområdet  finns  ca  35 
arrenden,  varav de  flesta  är  bostadsarrenden.  Se 
karta nedan.  
 
 

Markägoförhållanden inom programområdet.  
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TIDIGARE 
STÄLLNINGSTAGANDEN  
 

Översiktsplan 
I  den  kommuntäckande  översiktsplanen,  antagen 
av  kommunfullmäktige  2007‐03‐05,  anges  bl  a 
följande  viljeinriktning  för  Karlshamns  tätort. 
Karlshamns  tätort har många  kvaliteter och  goda 
förutsättningar  för en positiv  vidareutveckling  för 
boende,  företagande,  handel,  fritid,  kultur  och 
turism.  Karlshamn  bör  förbli  den  självklara 
centralorten  i  kommunen, med  en  regional  roll  i 
Blekinge.  En  fortlöpande  förnyelse  av  service‐
utbudet  är  av  största  vikt,  vare  sig  det  gäller 
kommersiell  service  eller  tillkomst  av  nya 
verksamheter och samhällsservice. Karlshamn är en 
viktig  byggsten  i  arbetet  med  att  forma 
kommunens framtid. Detta måste beaktas vid alla 
beslut  om  förändringar.  Stadens  värden  ska 
förädlas istället för att förspillas genom bl a: 
• Att beakta och tillvarata stadens läge vid vattnet 
vid  utformningen  av  framtida  bostads‐  och 
utemiljöer.  
•  Att  i  huvudsak  lokalisera  bostäder  österut  och 
tyngre  verksamheter  väster  om  Karlshamns 
kommun tätort. 
 
För  att  genomföra  kommunens  viljeinriktning  för 
Karlshamns  tätort  nämns  följande  som  har 
anknytning till det aktuella programarbetet. 
•  Planutredning  för  Vägga‐Kollevik.  Utreda 
möjligheterna  för  utveckling  av  området  med 
verksamheter,  bostäder,  ny  småbåtshamn, 
rekreation, turism etc. 
 
I  översiktsplanen  framgår  under  rubriken  ”Grön‐
struktur,  fritid  och  folkhälsa”  bl  a  följande  med 
anknytning till det aktuella programarbetet.  
 
Kommunens  viljeinriktning  när  det  gäller 
grönstrukturen är bl a följande: 
• Att kommuninvånarnas användning av parkerna 
ska stimuleras. 
•  Att  öka  tillgängligheten  i  parker  och  natur‐
områden. 
• Att tillskapa trygga och säkra grönområden nära 
bostäder och skolor. 
• Att säkerställa att kvaliteten på de grönområden 
som  finns  och  planeras  är  tillfredsställande, 
motverka  fragmentering  av  grönstrukturen  samt 
understödja  en  biologisk  och  kulturhistorisk 
kontinuitet och variation. 
 

För  att  genomföra  kommunens  viljeinriktning 
avseende grönstrukturen nämns bl a följande: 
•  Utveckla  och  förtydliga  grönstråk  så  att 
sambanden  mellan  stad  och  land  förstärks  och 
möjligheterna att färdas med cykel eller till fots till 
de  mest  attraktiva  närrekreationsområdena  kan 
göras i en grön och trafiksäker miljö. 
• Fördjupad studie för utveckling av Vägga‐området 
och  Väggaparken  med  syfte  att  förhöja 
Väggaparkens värden. 
 
Kommunens  viljeinriktning  när  det  gäller 
fritidsverksamhet är bl a följande: 
• Att utreda  förutsättningarna  för att  tillskapa en 
större idrottsarena. 
• Att antalet tilläggsplatser för småbåtar skall öka. 
• Att flytta gästhamnen till Väggaviken. 
•  Att  stimulera  kommuninvånarna  till  ökad 
motionsverksamhet. 
 
För  att  genomföra  kommunens  viljeinriktning 
avseende fritidsverksamhet nämns bl a följande: 
•  Öka  antalet  båtplatser  genom  utbyggnad  av 
småbåtshamnar, bl a genom flytt av gästhamnen till 
Väggaviken.  
•  Utreda  möjligheterna  för  att  skapa  ett  nytt 
idrottscentra. 
 

 
Bild från översiktsplanen 2007, redovisande mark‐
användningen för Karlshamn. 
 

Inom programområdet finns ett föreslaget läge för 
ny förskola. Efter att arbetet med översiktsplanen 
avslutats framkom att det föreslagna läget för en ny 
förskola var mindre bra.   Efter närmare studier av 
området  vid  Kolleviks  badplats,  camping  och 
stugby, har området bedömts bättre lämpat för just 
dessa  ändamål,  vilket  också  fastlagts  i  antagen 
detaljplan,  A361.  Diskussioner  pågår  inom 
kommunen om att istället finna annan lokalisering 
för  den  föreslagna  förskolan,  utanför  nu  aktuellt 
programområde.  
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Detaljplaner 
Med  undantag  av  Väggaparken,  Inre  och  Yttre 
Ortholmen,  Kiaholmen, Vägga  udde,  området  vid 
Solskensviken  och  Svanevik  samt  den  inre  västra 
delen vid Väggaviken  så är merparten av marken 
inom  programområdet  planlagd,  se  karta  nedan. 
Totalt inom området finns ca 25 olika detaljplaner 
eller områdesbestämmelser som reglerar hur mark‐ 
och vattenområdet får användas, se karta nedan.  
 

 
Befintliga  planers  avgränsning  (röda  linjer). 
Planbeteckningar angivna  inom programområdet. 
Ej  planlagda  mark‐  och  vattenområden  inom 
programområdet rödskrafferade. 
 
Gällande planer  inom programområdet har  tagits 
fram vid olika  tillfällen under de senaste 85 åren. 
Den äldsta planen (A41) är från 1926 och reglerar 
markanvändningen  för  parken  Rosengården,  en 
allmän  plats  avsedd  att  planteras.  I  övrigt  kan 
nämnas  följande.  Gällande  planer  (A129,  A139, 
A142, A186) för Vägga fiskehamn, Balkholmen med 
mera  reglerar mark  avsedd  för  småindustri‐  och 
hamnändamål  och  fastställdes  mellan  1955  och 
1963.  Planerna  för  Väggaskolan  (A201,  A235)  är 
från andra hälften av 1960‐talet och reglerar mark 
avsedd  för  allmänt  ändamål.  Planen  för 
Väggahallen och Vägga  idrottsplats  (A256) är  från 
början av 1970‐talet och reglerar mark avsedd för 
allmänt ändamål och idrottsändamål.  
 
Gällande  plan  för  bebyggelsen  i  Snittingsviken 
(A344)  är  från  2004  och  reglerar  uppförande  av 
bostäder  på  den  f  d  reningsverkstomten.  Detalj‐
planen  för  området  vid  Väggavikens  östra  del 
(A347)  vann  laga  kraft  2005  och  reglerar  mark 
avsedd för hamnändamål, varv, handel, kontor och 
service med anknytning  till marina verksamheter, 

uppläggningsområde  samt  även  viss  bostads‐
bebyggelse. Detaljplanen för Kolleviks camping och 
stugby  (A361)  vann  laga  kraft  2011  och  reglerar 
mark avsedd  för camping,  stugby och  idrott  samt 
även stora delar naturmark. 
 
Detaljplanen  för Väggabadet, vilken reglerar mark 
avsedd  för  idrottsändamål  samt  möjliggör  upp‐
förande  av  ett  kallbadhus  i  havet  sydväst  om 
simhallen, blev klar i början av 2012.  
 
Inom  programområdet  finns  fem  områden  med 
områdesbestämmelser.  För  Yttervägga  finns 
områdesbestämmelser  från  1993  (A318),  vilka 
begränsar byggnadernas sammanlagda brutto‐area 
per  tomt  till  90 m2  (eller  den  större  area        som 
redovisas  på  karta  tillhörande  områdes‐
bestämmelserna)  och  tomtarean  till  (i  normal‐
fallet) minst 700 m2. Samma bestämmelser finns för 
Bergsplatån  i  områdesbestämmelser  från  1994 
(A321). 
 
För  Sommarstaden  finns  områdesbestämmelser 
från  1994  (A322),  vilka  delvis  ändrades  år  2000 
(A336).  Här  regleras  bl  a  att  byggnadernas 
sammanlagda bruttoarea per tomt, vilken ska vara 
minst 300 m2, inte får överstiga 40 m2 och en högsta 
nockhöjd på 4 meter. För den södra delen har detta 
ändrats till 50 m2 respektive 4,5 meter. 
 
För  området  väster  om  Kolleviks  camping  finns 
områdesbestämmelser  som  för  fritidshus  reglerar 
en högsta sammanlagda bruttoarea på 90 m2 och 
en tomtarea mellan 1000 och 1900 m2. Här regleras 
även  mark  för  båtuppläggning,  förenings‐
verksamhet m m. 
 
Området mellan Bergsplatån och Yttervägga är att 
betrakta  som  sammanhållen  bebyggelse,  vilket 
innebär att bygglov krävs för fler åtgärder än inom 
andra utomplansområden.  
 

Vägga, en del av ett biosfärområde 
Programområdet  är  en  del  av  ett  större 
sammanhängande  område  som  2011  utsågs  till 
biosfärområde av UNESCO. Blekinge Arkipelag, som 
omfattar  skärgårds‐  och  kustlandskapet  inom 
Karlshamn, Ronneby och Karlskrona kommun, har 
blivit  utsedd  till  biosfärområde  på  grund  av 
områdets  höga  natur‐  och  kulturvärden.  
Biosfärkandidatområdet drivs  i  samverkan mellan 
de  tre  kommunerna  och  Länsstyrelsen  i  Blekinge 
län. 
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Blekinge arkipelag. 
 
Biosfärområdet är ett modellområde där syftet är 
att  naturen,  den  biologiska  mångfalden  och 
kulturarvet  ska  bevaras.  Samtidigt  ska  social  och 
ekonomisk utveckling med lokal förankring gynnas. 
Vid inrättande av ett biosfärområde tillkommer inte 
några  nya  restriktioner,  utan  det  baseras  på 
befintliga  regelverk  och  frivilliga  överens‐
kommelser.  Ett  biosfärområde,  som  bygger  på 
lokalt  engagemang,  ska  drivas  lokalt  i  samverkan 
mellan myndigheter, föreningar och näringsliv.  
 
Samverkansplanen,  som  tagits  fram  för  Blekinge 
arkipelag, är en  långsiktig utvecklingsplan som ska 
fungera  som  ett  verktyg  vid  förvaltning,  skötsel, 
nyttjande  och  utveckling  av  området,  utan  att 
använda  andra  juridiska  instrument  än befintliga. 
Samverkansplanen  är  inte  ett  juridiskt  bindande 
dokument,  utan  strategier,  mål  och  förslag  på 
aktiviteter  har  tagits  fram  i  samverkan  med 
verksamhetsutövare i området. 

 

Riksintressen  
Inom programområdet eller  i dess direkta närhet 
finns nedan redovisade mark‐ och vattenområden 
utpekade enligt 3 och 4 kapitlet i miljöbalken, MB: 
 

 Område  av  riksintresse  för  kulturmiljövård 
enligt 3 kap 6 § MB.  

 Område av riksintresse för hamn enligt 3 kap 8 
§ MB. 

 Område av riksintresse för farled enligt 3 kap 8 
§ MB. 

 Hela blekinges kustzon omfattas av riksintresse 
enligt 4 kap 1 och 4 §§ MB. 

Riksintresse  för  kulturmiljövård,  miljöbalken, 

MB 3 kap 6 § 
I  gräns med  programområdet,  norr  och  nordväst 
om,  finns  Karlshamns  stad  och  Kastellet,  vilka 
tillsammans med Boön är av riksintresse för kultur‐
miljövården. I riksintresset som utgör en av Sveriges 
bäst  bevarade  trästäder,  med  bebyggelse  enlig 
rutnätsplan  från  1665,  och  till  staden  hörande 
befästningsanläggningar  ingår  även  den  inom 
programområdet liggande Väggaskolan. 
 
För  riksintresset gäller enligt miljöbalken, MB, att 
det  ska  skyddas mot  åtgärder  som  kan  påtagligt 
skada  kulturmiljön.  I  översiktsplanen  anges  att 
planläggning,  byggande  och  andra  exploaterings‐
företag bara kan komma i fråga om det kan ske med 
hänsyn till befintliga kulturvärden. 
 

 
Riksintresset  för  kulturmiljövården  ”K6  – 
Karlshamns stad, Kastellet och Boön”  (skrafferade 
ytor). 
 

Riksintresse  för  hamn  och  farled, miljöbalken, 

MB 3 kap 8 § 
Inom  programområdet  finns  områden  som 
omfattas av  riksintresse  för hamn och  farled.  För 
riksintressena gäller enligt miljöbalken, MB, att de 
ska  skyddas  mot  åtgärder  som  kan  påtagligt 
försvåra  tillkomsten  eller  utnyttjandet  av  dem. 
Riksintresset för farled omfattar ”Karlshamns östra 
angöring  –  Centralhamnen  farledsklass  1,  med 
tillhörande  ankringsområde”.  Riksintresset  för 
hamn avser ”Karlshamn öst”. 
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Riksintresse för hamn (skrafferad yta).              
 

 
Riksintresse för farled (skrafferad yta). 
 

Riksintresse  i  kustområdet, miljöbalken, MB  4 

kap 4 § 
I  miljöbalkens  4  kap,  särskilda  hushållnings‐
bestämmelser,  finns  särskilda  bestämmelser  för 
mark och vattenanvändningen  i hela  landet. Vissa 
geografiska områden finns utpekade, områden som 
har särskilt stora värden när det gäller natur‐ och 
kulturvård,  turism  och  friluftsliv.  Områdena  är 
därför  i  sin  helhet  av  riksintresse.  Staten  har  ett 
särskilt  ansvar  beträffande  mark‐  och  vatten‐
användningen inom de angivna områdena. 
 
Hela programområdet ingår i det kustområde som 
är  av  riksintresse.  Kommunens  ställningstagande 
som framgår av översiktsplanen är att riksintresse‐
området ska skyddas mot åtgärder som skadar eller 
påverkar  riksintresset  negativt.  I  kustzonen  får 
enligt miljöbalkens 4 kap 1 och 4 §§  exploaterings‐
företag och andra ingrepp i miljön komma till stånd 
endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt 
skadar  områdets  natur‐  och  kulturvärden. 
Fritidsbebyggelse får komma till stånd endast i form 
av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det 
finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse 

komma  till  stånd,  företrädesvis  sådan  som 
tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller avser 
enkla  fritidshus  i  närheten  av  de  stora 
tätortsregionerna.  I  översiktsplanen  anges  att 
prövning  ska  ske  genom  detaljplan  eller 
områdesbestämmelser  med  syfte  att  reglera 
bygglovsplikten.  Befintliga  områden  med  samlad 
fritidsbebyggelse ska regleras med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.  
 

 
Riksintresse i kustområdet (skrafferad yta). 
  
 

Övriga regleringar och intressen  
 

Miljökvalitetsnormer, miljöbalken, MB 5 kap  
Programområdets  recipient  är  både  Karlshamns‐
fjärden  och  Sandviksfjärden,  för  vilka  miljö‐
kvalitetsnormer för vattenförekomst finns, det vill 
säga bestämmelser om kraven på kvalitén i vattnet. 
Miljökvalitetsnormerna  är  styrande  för  myndig‐
heter och kommuner när de tillämpar lagar. 
 
Då  Karlshamnsfjärden  anses  utgöra  ett  kraftigt 
modifierat  vatten  (på  grund  av  hamnverk‐
samheten),  är  den  klassad  till  måttlig  ekologisk 
potential.  Vattenförekomsten  Sandviksfjärden 
anses  ha  en  måttligt  god  ekologisk  status. 
Miljökvalitetsnormen  får  Sandviksfjärden  är  att 
uppnå  god  ekologisk  status  2021  och  för 
Karlshamnsfjärden  att  uppnå  god  ekologisk 
potential 2021.  
 
De miljöproblem  som  anges  för  de  båda  vatten‐
förekomsterna är övergödning och miljögifter. 
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Vattenförekomsten  Karlshamnsfjärden  (VISS, 
Vatteninformationssystem Sverige). 
 

 
Vattenförekomsten  Sandviksfjärden  (VISS, 
Vatteninformationssystem Sverige). 

 

Biotopskyddsområde, MB 7 kap. 11 §  

Nyckelbiotop, MB 12 kap 6 § 
Inom  programområdet  finns  två  biotopskydds‐
områden, så kallade allframtidsupplåtelse, ett av de 
starkaste områdesskydd vi har idag. Dessa områden 
benämns  ”äldre  naturskogsartad  natur”.  Inom 
biotopen  har  ett  flertal  ekar  pekats  ut  som 
skyddsvärda. Åtgärder  i biotopskyddsområden  får 
enligt  miljöbalken  inte  vidtas  om  de  skadar 
naturvärdena. Skogsstyrelsen kan  inte vare  sig ge 
dispens från en biotopskyddsbestämmelse eller ge 
tillstånd  till  åtgärder  inom  ett  biotopskydds‐
område  utan  endast  bedöma  om  en  åtgärd  kan 

medföra skada. För att göra en sådan bedömning 
ska  alltid  kontakt  tas  med  Skogsstyrelsen  före 
någon åtgärd i biotoperna. Det gäller även röjning 
utmed stigar i områdena.  
 
Ungefär  samma  markområden  som  är  biotop‐
skyddsområden  är  även  utpekade  som  nyckel‐
biotop. I nyckelbiotopen finns bl a senvuxen ek, död 
ved och en  värdefull  kryptogamflora. Därtill  finns 
ett  par  ekar  på  Yttervägga  som  är  klassade  som 
nyckelbiotop.  Även  områden  öster  om  Kolleviks 
badplats  är  utpekade  som  biotopskyddsområde 
och nyckelbiotop. 
 

Biotopskyddsområden  (streckad  röd  linje)  och 
nyckelbiotoper (skrafferade ytor). 

 
Strandskydd, MB 7 kap. 13‐18 § 
 

  
Strandskydd 100 meter  från kustlinjen såväl  in på 
land som ut i vattnet (streckad blå linje). 
 
Strandskydd  gäller  vid  havet  och  vid  insjöar  och 
vattendrag. Strandskyddet syftar till att  långsiktigt 
trygga  förutsättningarna  för  allemansrättslig 
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tillgång  till  strandområden,  och  bevara  goda 
livsvillkor för djur‐ och växtlivet på land och i vatten. 
Strandskyddet  omfattar  land‐  och  vattenområdet 
intill  100  meter  från  strandlinjen  vid  normalt 
medelvattenstånd (strandskyddsområde).  
 
Stora  delar  av  programområdet  berörs  av 
strandskydd.  I  och  med  den  nya  strandskydds‐
lagstiftningen (2009:532) är det kommunen som är 
beslutsmyndighet  för  upphävande  av  strand‐
skyddet. Upphävande av  strandskydd  sker genom 
en planbestämmelse i detaljplanen. Det finns dock 
undantag  enligt  7  kap.  18  §  andra  stycket miljö‐
balken där kommunen  inte är behörig att genom 
sådan  bestämmelse  upphäva  strandskyddet. 
Undantaget avser de fall då planbestämmelsen  
avser byggande av försvarsanläggning, allmän väg  
eller  järnväg,  eller  ett  strandskyddsområde  som 
också  skyddas  av  andra  bestämmelser  i  7  kap. 
miljöbalken  och  skyddet  har  beslutats  av  någon 
annan  än  kommunen.  I  dessa  fall  är  det  Läns‐
styrelsen  som  är  behörig  att  fatta  beslut  om  ett 
eventuellt upphävande av strandskyddet. 
 
I de fall en detaljplan ersätts av en ny återinträder 
strandskyddet. Att upphäva strandskyddet genom 
en bestämmelse i en detaljplan förutsätter att det 
finns  särskilda  skäl  enligt  7  kap.  18  c‐d  §§ 
miljöbalken. Vid prövning  av  frågan  får man  som 
särskilda  skäl  bara  beakta  om  det  område  som 
upphävandet avser:   

 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 

att  det  saknar betydelse  för  strandskyddets 
syften,  

2. genom  en  väg,  järnväg,  bebyggelse, 
verksamhet  eller  annan  exploatering  är  väl 
avskilt från området närmast strandlinjen,  

3. behövs för en anläggning som för sin funktion 
måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 
tillgodoses utanför området,  

4. behövs  för  att  utvidga  en  pågående 
verksamhet  och  utvidgningen  kan  inte 
genomföras utanför området, 

5. behöver  tas  i  anspråk  för  att  tillgodose  ett 
angeläget  allmänt  intresse  som  inte  kan 
tillgodoses utanför området eller 

6. behöver  tas  i  anspråk  för  ett  annat mycket 
angeläget intresse. 

 

Översyn  av  det  utvidgade  strandskyddet  i 

Blekinge län  
Med  anledning  av  de  nya  strandskydds‐
bestämmelserna  kommer  länsstyrelsen  fram  till 

utgången av år 2014 genomföra en översyn av det 
utvidgade strandskyddet och ta nya beslut för alla 
strandskyddsområden  som  ska  ha  ett  utvidgat 
strandskydd  i  Blekinge  län.  Enligt  strandskydds‐
bestämmelsernas  lydelse  efter  den  1  juli  2009 
upphör  alla  utvidgade  strandskyddsområden  att 
gälla vid utgången av år 2014. Länsstyrelsen får i det 
enskilda  fallet  besluta  att  utvidga  strand‐
skyddsområdet  till  högst  300  meter  från 
strandlinjen,  om  det  behövs  för  att  säkerställa 
strandskyddets  syften.  Översynen  gäller  det 
utvidgade  strandskyddet  vilket  innebär  att  det 
generella  strandskyddet  inte  är  föremål  för 
granskning utan fortsätter att gälla som vanligt. 
 
Översynen ska resultera  i beslut om utvidgning av 
strandskyddsområdet  bättre  anpassat  till  strand‐
skyddets  syften.  Syftena  återfinns  i  7  kap  13  § 
Miljöbalken och lyder: Att trygga förutsättningarna 
för  allemansrättslig  tillgång  till  strandområden, 
samt  att  bevara  goda  livsvillkor  för  djur‐  och 
växtlivet på land och i vatten. Beslutet ska grundas 
på  hänsyn  till  berörda  områdens  värden  samt 
nuvarande  och  förväntade  behov  av  tillgängliga 
strandområden. Regeringen och Naturvårdsverket 
har  genom  propositionen  2008/09:99  respektive 
Handbok  2010:4  angivit  att  beslut  om  utvidgat 
strandskydd kan komma att avse: 
 

 områden  som  omfattas  av  annat  områdes‐
skydd,  t  ex  naturreservat,  som  ibland  inte 
innebär samma skydd för strandområden som 
bestämmelserna om strandskydd, 

 riksintresseområden  enligt  3  kap.  6  §  andra 
stycket och 4 kap. 2‐8 §§ som är relevanta för 
strandskyddet,  

 kust‐ och skärgårdsområden som inte redan har 
förlorat i betydelse på grund av exploatering,  

 grunda havsbottnar av betydelse  för  flora och 
fauna,  

 välbesökta friluftsområden eller områden som 
har tydlig potential att bli det och som riskerar 
att gå förlorade utan ett nybyggnadsförbud,  

 tätortsnära strövområden, eller  

 ekologiskt känsliga områden som inte omfattas 
av annat områdesskydd. 

 

Även  andra  områden,  än  de  ovanstående,  kan 
komma  att  beröras  av  utvidgat  strandskydd  på 
platser  där  det  är  viktigt  att  värna  kvarvarande 
tillgänglighet  till  strandområden  och/eller  värna 
växt‐ och djurlivet. Länsstyrelsen avser att fatta ett 
beslut angående utvidgat strandskydd i Karlshamns 
kommun under 2013. 
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Hotade arter och skyddsvärda träd 
 

 
 Hotade arter (röda stjärnor).             
 

Inom programområdet finns drygt 20 markeringar 
(Länsstyrelsen) avseende hotade arter (rödlistade). 
Det  finns  även  ca  470  skyddsvärda  träd  inom 
programområdet (Länsstyrelsen).  
 

Byggnadsminne, KML 3 kap 1 § 
Inom  programområdet  finns  fastigheter  och 
byggnader som är byggnadsminnesförklarade. Dels 
gäller  detta  Villa  Albertsberg,  byggd  1897  av 
byggmästare  Svante  Svensson.  Villan  är  belägen 
nordväst  om  korsningen  mellan  Kolleviksvägen, 
Idrottsvägen  och  Saltsjöbadsvägen.  Även  de  av 
Gunnar  Asplund  ritade  byggnaderna  på 
Väggaskolan är byggnadsminnesförklarade. Vägga‐
skolans  äldsta  del,  den  nationalromantiska  röda 
byggnaden,  byggdes  1917.  20  år  senare  ritade 
Gunnar Asplund det funktionalistiska B‐huset. 
 

 
Byggnadsminnen inom programområdet (röd 

streckad linje) samt § 38 områden (skrafferade 

ytor) inom och i anslutning till programområdet.  
 

Kulturmiljöer, byggnadsstadgan § 38 
Byggnadsstadgans 38 § behandlar kulturhistoriskt 
värdefulla  objekt  och  miljöer  i  kommunen. 
Byggnadsstadgan upphävdes i och med införandet 
av  plan‐  och  bygglagen  1987.  38  §  innebär  ett 
påpekande om  att  särskild hänsyn bör  tas  till  att 
bibehålla  existerande  värden  i  miljön.  Inom 
programområdet  eller  i  gräns  med  detta  finns 
följande utpekade objekt och områden:  
 

 Väggaskolan,  skolbyggnad  ritad  av  Asplund, 
1917. 

 Vägga rekreationsmiljö invigd 1898. 

 Karlshamns  stadskärna,  rutnätsstaden  med 
bebyggelse i huvudsak från 1700‐talets slut.  

 Gullbergslyckan, Karlshamns tidigaste uppförda 
flerbostadsområde, 1950‐talets början.  
 

 
Väggaskolans äldsta del ritad av Gunnar Asplund. 
 

 
Det funktionalistiska B‐huset.  
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STÖRNINGAR, MILJÖ‐ OCH 
RISKFAKTORER 
 

Klimatpåverkan 
Bebyggelse utmed kusten  i Karlshamn riskerar att 
drabbas  av  direkta  översvämningsrisker  vid  hög‐
vattensituationer  redan  idag.  På  sikt,  när 
medelvattennivån  stiger,  kommer  risken  för 
översvämning att öka. Vattennivåer  som  idag har 
en  återkomsttid  om  100  år  kommer  i  framtiden 
kunna  inträffa  betydligt  oftare.  Således  kan 
behovet  och  kostnaden  för  anpassning  eller 
skadeförebyggande åtgärder komma att bli mycket 
omfattande. Om havsytenivån generellt hamnar på 
en  högre  nivå  medför  detta  även  att  grund‐
vattennivån  närmast  kusten  stiger  i motsvarande 
utsträckning.    Enligt  Lantmäteriets  och  Läns‐
styrelsens beräkning  av en havsytehöjning på 2,5 
meter  skulle  stor  del  av  kustremsan  inom 
programområdet hamna under  vatten, men  även 
Rosenkällans  våtmarksområde,  Sommarstaden, 
Inre Ortholmen, Yttervägga, Vägga idrottsplats och 
Väggaviken med omnejd påverkas, se karta nedan. 
Länsstyrelsen har även tagit fram en rapport för  
högvattenstånd  år  2100  enligt  två  utvalda 
klimatscenarier,  ett min‐  och  ett max‐scenarie.  I 
maxscenariet  ligger  nivån  på  +2,78  m,  se  karta 
nedan. 
 

 
Havsytehöjning,  2,5  meter  (ljusblå  yta)  och  2,78 
meter  (mörblå  yta)  samt  risk  för  skred  och  ras 
(orange yta).  
 
Det  finns även en viss risk  för skred och ras  inom 
programområdet,  se  karta  ovan. Vår  vilja  att  allt 
oftare bo och leva nära vattendrag och strandlinjer 
medför  en  ökad  risk  för mer  omfattande  skador 

relaterade  till  dessa  naturolyckor.  De  flesta  sked 
och  ras  inträffar  under  vår  och  höst  då  trycket  i 
markens  porer  är  högt  till  följd  av  till  exempel 
intensiv  nederbörd,  snösmältning  och  låg 
uppsugningsförmåga i växtligheten.  
 
Klimatanalyser för Blekinge  län visar på en ökning 
av nederbörden, särskilt under den vegetationsfria 
perioden, vilket innebär att risken för skred och ras 
kommer  att  öka. Man  bör  säkerställa  tillräckligt 
avstånd i både plan och höjd för att kunna klara en 
ökad fara för t.ex. översvämning, erosion eller sked 
i  samband  med  framtida  bebyggelse.  För 
exploateringsområden  är  det  viktigt  att  pröva 
markens lämplighet för avsett planändamål. Enligt 
krav  i  plan‐  och  bygglagen måste  hänsyn  tas  till 
risker för skred, ras, erosion och översvämning och 
en  utgångspunkt  måste  då  vara  livslängden  hos 
bebyggelse,  anläggningar,  transportinfrastruktur 
etc.,  normalt  mer  än  100  år.  De  förväntade 
effekterna  av  ett  förändrat  klimat  under  denna 
tidsperiod måste då beaktas. 
 
Problematiken  kring  översvämningsrisker,  skred 
och  ras  måste  beaktas  i  planering  och  bygglov‐
givning eftersom kommunen i och med antagandet 
av  en  detaljplan  och  vid  beviljande  av  bygglov 
bekräftar att marken är lämplig att bebyggas. Mark 
som  riskerar  att  översvämmas  eller  drabbas  av 
skred, risk eller erosion kan inte anses vara lämplig 
för bebyggelse.  
 
För att förebygga översvämningsproblematiken har 
byggnadsnämnden  beslutat,  2007‐12‐05,  för  att 
säkerställa  tillräcklig  nivå  mot  framtida  havs‐
ytehöjning, att grundläggning ska ske på lägst +2,5 
meter  i  kommunens  koordinatsystem  för  höjd 
(RH00). Undantag kan göras  för enklare oisolerad 
byggnad samt för konstruktion som genom särskild 
grundläggningsteknik  inte  riskerar  att  skadas  av 
vatten. 
 
 

 
 
Illustrationen visar lägsta grundläggningshöjd. 
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Radon  
Ingen  del  av  programområdet  är  redovisad  på 
SGU:S  karta  i  skala  1:  50  000  över  radonrisk‐
områden i kommunen.  

 
Förorenade områden 
Inom  programområdet  finns  fyra  platser 
markerade  som  potentiellt  förorenade  områden. 
Samtliga avser identifierade verksamheter. 
 
A. Avloppsreningsverk  
B. Bilskrot och skrothandel 
C. Textilindustri 
D. Textilindustri 
 

 
Potentiellt  förorenade  områden  inom  program‐
området. 

 

NATUR‐ OCH KULTURMILJÖ 
 

Landskapsbild  
Programområdet  har  ett  landskap  med  skogs‐
bevuxna  bergsplatåer  och  öppna  långsträckta 
dalgångar  insprängda mellan höjderna. Områdets 
kuststräcka  domineras  av  en  bruten  strandlinje 
med holmar, uddar och vikar. Strandlinjen  skapar 
bra kontakt med vattnet och erbjuder flera vackra 
vyer och utblickar.  
 
I  kommunens  översiktsplan  benämns  området 
längs kusten som kustzon med bebyggelse, kuperad 
(KbK),  och  beskrivs  som  en  lövskogs‐dominerad 
kust,  omväxlande  halvöppen  till  sluten, mer  eller 
mindre flikig och med utpräglad kupering. Inslag av 
hällmarker förekommer. Landskapet ger storslagna 
vyer och perspektiv. Det förekommer ett tämligen 
stort  inslag  av  bostadsbebyggelse,  främst  av 
fritidskaraktär.  Den  yttersta  kustzonen  har  höga 

landskapsbildsvärden och är generellt  sett känslig 
för exploatering av alla slag. Detta på grund av att 
alla tillägg blir starkt exponerade och att den smala 
kustzonen  är  starkt  utnyttjat  av  det  rörliga 
friluftslivet såväl  till  lands som  till sjöss. De  tillägg 
som  kan  komma  i  fråga  bör  förläggas  något 
indraget  från kustlinjen och ansluta  till eller helst 
förläggas  inne  i  skogbeklädda höjdpartier. Öppna 
partier mellan dungar och höjder bör undantas från 
bebyggelse. 
  

 
Kustzon med bebyggelse, kuperad (KbK). 
 
Vattenområdena  inom programområdet består av 
kustnära  havsområde  av  värde  för  naturvård, 
friluftsliv  och  kustsjöfart.  Rekommendationer  för 
vattenområdena  är  följande;  vid  bedrivande  av 
friluftsliv och kustsjöfart ska särskild hänsyn tas till 
de stora värdena för naturvård, kulturmiljövård och 
det rörliga fritidslivet. 
 

Naturmiljö 
Grönskan  har  stor  betydelse  för  människors 
välbefinnande och hälsa därför har den en självklar 
plats i staden. Vägga som rekreationsområde utgör 
en viktig del av Karlshamn. Stor del av den  totala 
ytan  inom  programområdet  utgörs  av  natur‐  och 
parkmiljö.  Skogsmarken  domineras  av  lövträd, 
framförallt  bok,  ek  och  tall.  Längs  med  kust‐
sträckan  från  Hamnparken  i  den  västra  delen  av 
programområdet  till  Väggaviken  sträcker  sig  den 
två  kilometer  långa  strandpromenaden.  Den 
anlades  i  början  av  1990‐talet  och  är  delvis 
tillgänglighetsanpassad.  Utmed  den  finns  grill‐
platser, utsiktsplatser samt möjlighet till bad. Den 
utgör  också  en  central  del  av  ett  grönstråk  som 
leder från staden ut mot Kollevik och Vettekulla.  
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Strandpromenadens mynning vid Kiaholmen. 
 
Hamnparken ingår i det stora parkkomplexet söder 
om Karlshamns centrum. Den anlades under 1950‐ 
talet då Axel Olssons staty Utvandrarna restes där. 
Parken  har  en  mer  formell  del  i  anslutning  till 
småbåtshamnen  i Näsviken. Den  största delen av 
parken har en  landskaplig  karaktär med böljande 
gräsmattor  och  bergknallar.  Bland  träden  är  det 
främst de flerstammiga almarna som dominerar.  I 
den östligaste delen finns ett parti med ask. Havet 
är  ständigt  närvarande  i  parken  och  är  en  av  de 
största tillgångarna.  
 

 
Skulpturen  Crocus  av  Tore  Strindberg  i  Rosen‐
gården.  
 
Nordost om hamnparken  ligger Rosengården som 
fungerar  som  Karlshamns  stadspark  och  anlades 
under  1920‐talet.  Rosengården  är  en  multi‐
funktionell park med många värden. I parken finns 
även  en  utomhusscen.  Hela  parken  är  av 
prydnadskaraktär  men  den  är  ändå  mycket 

varierad.  Rossortimentet  i  den  östra  delen  är 
mycket  stramt  uppbyggt med  en  tydlig  symmetri 
som understryks av formklippta häckar. 
 
Centralt  inom  programområdet  finns  Karlshamns 
mest  besökta  grönområde,  Väggaparken,  som 
innehåller  ett  flertal  promenadstråk  och 
motionsslingor. Parken är en naturpark med skogs‐
karaktär.  Ett  flertal  byggnader  finns  i  parken  och 
ligger  väl  inbäddade  i  grönskan.  Dominerar  gör 
blandlövskogen men det finns områden med rena 
bok‐ och ekbestånd  liksom områden med kraftigt 
tallinslag.  
 
I  den  södra  delen  av  programområdet  finns 
Kiaholmen  och  Inre  och  Yttre  Ortholmen. 
Kiaholmen,  som  är  en  relativ  liten  ö,  är  bevuxen 
med enstaka björkar, tallar och ekar men här finns 
också mindre flerstammiga oxlar och rönnar och ett 
sparsamt buskskikt med nyponrosor, björnbär och 
kaprifol.  Ett  mindre  stenbrott  finns  på  ön.  Inre 
Ortholmen består av hällmark delvis bevuxen med 
tallskog med mindre lövinslag av bl a ek och asp. 

 

 
Inre Ortholmen 
 
Kollevik,  som  ligger  i  den  nordöstra  delen  av 
programområdet,  är  ett  kustnära  område  med 
lövskog  och  en  del  öppna  ytor.  Campingen  och 
stugorna upptar dock en stor yta av området. Norr 
om  Kolleviksvägen  där  stugbyn  ligger  finns  en 
bokdominerad  gles  lövskog  på  mycket  blockrik 
mark.  Söder  om  vägen  finns  främst  ädellövskog 
med en trevlig blandning av öppna ytor och skogs‐
partier som ger många brynzoner. I sydöst gränsar 
campingen till en nyckelbiotop liksom en på udden 
mot  Svaneviks  småbåtshamn.  I  dessa  finns  bl  a 
senvuxen ek, död ved och en värdefull kryptogam‐
flora. 
 
I  den  norra  delen  av  programområdet  ligger 
Rosenkällans  våtmarksområde,  som  en  av  få 
våtmarker i närheten av Karlshamn. Den domineras 
av bladvass med inslag av björk, tall och al. Området 
utgör  en  del  av  avrinningsområdet  från  den 
nedlagda tippen i Hunnemara. 
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Fornminnen 
Inom  programområdet  finns  tolv  fornminnen 
utpekade  av  Riksantikvarieämbeten  enligt  2  kap. 
Kulturminneslagen, KML; 
1. Pansar‐ och kulsprutevärn 
2. Område med stridsvagnshinder 
3. Milstolpe 
4. Minnessten 
5.  Fartygslämning.  Skall  ha  sänkts  avsiktligt  på 
1920‐talet. 
6. Kanonvärn 
7.  Större  ankare  med  trästock  nedsjunket  i 
bottensedimentet. 
8. Kulsprutevärn 
9. Brunn/kallkälla 
10. Stridsvärn 
11. Stridsvärn 
12. Stockbåtslämning 
 

 
Fornminnen inom programområdet. 
 
Nummer 3, milstolpe och 12, stockbåtslämning, är 
registrerade  som  fast  fornlämning  enligt  2  kap. 
Kulturminneslagen.  Övriga  är  sentida  kultur‐
lämningar  för  vilka  hänsynsregler  gäller.  Såväl 
kända  som  okända  fornlämningar  är  skyddade 
genom Kulturminneslagen. Påträffas fornlämningar 
skall detta anmälas till Länsstyrelsen. 
 

Historik  
Vid  mitten  av  1700‐talet  köpte  Asarums  socken 
hemmanet Hunnemara. I detta hemman ingick hela 
Väggaområdet,  som  1937  inkorporerades  i 
Karlshamns kommun. Namnet Vägga lär ha kommit 
av att längst ut vid Vägga udde står klipporna som 
en vägg mot havet och dess vågor.  
 

Områdets utveckling  från mitten  av 1800‐talet 

till 1930‐talet  
Fram till slutet av 1800‐talet låg Vägga som utmark 
till den täta rutnätsstaden Karlshamn. Området var 
i  stort  sett  obebyggt  frånsett  enstaka  gårds‐
bebyggelse  och  ett  mindre  båtvarv.  Den  första 
större  förändringen  inom området  kom på 1870‐
talet  då  "skönhetsälskande"  män  från  stadens 
styrelse  ville  göra  den  s  k  Snittingshagen  till  en 
naturpark,  Väggaparken.  På  den  vindpinade 
allmänningen,  där  stadens  kor  tidigare  betat, 
började  man  plantera  tall,  bok  och  ek.  I  denna 
idylliska parkmiljö, som så småningom växte  fram 
nära havet och staden, utvecklades vid sekelskiftet 
ett  nytt  slags  socialt  liv  ‐  friluftsliv,  influerat  av 
samtidens intresse för en sundare livsstil.  
 
Anläggningar  för  servering,  bad  och  vistelse 
lokaliserades  till  Väggaparken  kring  sekelskiftet. 
Den  första  serveringen  öppnades  på  1890‐talet  i 
Villa  Utsikten,  byggnaden  är  en  av  de  äldsta  i 
Väggaparken och byggdes år 1860. Visioner  fanns 
på  att  göra  Vägga  till  en  riktig  kur‐  och  brunns‐
anläggning  som  kunde  konkurrera med  Ronneby 
Brunn.  Som  ett  första  steg  byggdes  Saltsjöbaden 
(1898) och Pensionat Oskar  (1902),  tidigare kallat 
"Turisthotellet".  Det  stod  snart  klart  att  någon 
kurort av rang skulle Vägga aldrig bli.  
 

 
Äldre  vykort  visande  Pensionat  Oskar,  tidigare 
kallat "Turisthotellet". 
 
 

Tre  kallbadhus  kom  dock  att  anläggas  längs med 
Väggaparkens  klippiga  stränder.  Det  första  kall‐
badhuset uppfördes vid Saltsjöbaden 1898. Senare 
tillkom ett nedanför Villa Utsikten (1908) och ett  i 
Sandslätt. Av de ovan nämnda byggnaderna  finns 
idag  Villa  Utsikten,  Saltsjöbaden  och  Pensionat 
Oskar kvar. 
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Äldre vykort visande Kallbadhuset vid Saltsjöbaden. 
 
Kallbadhusen kom att  läggas ner  i slutet av 1940‐ 
talet  dels  på  grund  av  att  havsvattnet  närmast 
staden blev allt smutsigare av kloakutsläppen från 
staden  men  också  på  grund  av  att  allt  fler 
Karlshamnare  började  använda  klipporna  och  de 
fåtaliga  sandstränderna  som  badplatser  för 
friluftsbad.  
 

 
Äldre vykort visande badplats i Vägga. 
 
Detta speciella sociala liv tog sig också uttryck i ett 
nytt  sorts bostadsbyggande  ‐  sommarvillor  för de 
välbärgade  borgarna  i  staden.  I  Väggaparken 
stakades  arrendetomter  ut  längs  med  de  gamla 
skogsvägarna  (nuvarande  Saltsjöbadsvägen  och 
Väggavägen). Samtidigt tog tillväxten av staden fart 
och större delen av de outnyttjade områdena runt 
Karlshamn  låstes  för  bostadsexploatering.  Vägga 
undantogs  dock  från  detta  bostadsbyggande 
mycket  tack  vare  att  Karlshamns  stad  hade  ett 
otillräckligt underlag i det övre sociala skiktet för att 
en patricierförstad  skulle  kunna byggas. Området 
fick istället karaktären av villor i park.  
 
I  utkanten  av  Väggaparken  på  en  höjd  mitt  för 
stadens Östra Esplanad tillkom 1917 ytterligare en 
verksamhet,  Karlshamns  sexåriga  realskola.  Man 
motiverade  sitt  val  av  plats med  orden  "platsen 
motsvarar bäst fordringarna på en byggplats för ett 
läroverk". Den  första byggnaden uppfördes 1917, 
efter ritningar av E G Asplund, i nationalromantisk 
stil. 1927 planerades för en ytterligare skolbyggnad 
efter  flera  år  av  lokalbrist.  Byggnaden  uppfördes 

först 1937. Även denna byggnad ritades av Asplund, 
men nu i tidstypisk funktionalistisk anda.  
 
När man går ut genom portalen på Väggaskolan så 
har man Rosengården  framför  sig,  vilken började 
anläggas 1928. Området hade tidigare använts som 
både  åker‐ och betesmark,  avstjälpningsplats och 
man  tog  även  lera  till  kakeltillverkning  från 
området. 

 

Områdets utveckling från 1930‐talet‐1960‐talet  
Fram till 1930‐talet var den utbyggnad som skedde 
inom Vägga koncentrerad till Väggaparken som låg 
närmast staden och dess kommunikationsnät. Från 
1930‐talet blev  även  andra områden  inom Vägga 
intressanta att exploatera.  
 

 
Äldre vykort visande Väggaparken.  
 
Ett fortsatt  intresse för sommarbostäder  ledde till 
att Yttervägga och Bergsplatån bebyggdes med små 
pittoreska  sommarstugor.  Nu  var  det  dock  inte 
stadens  borgare  som  flyttade  hit  utan  dess 
medelklass.  Områdets  funktion  för  fritidssysslor 
och  vila  utökades  1953  när  stadens  enda 
kolonistugeområde,  Sommarstaden,  i  samband 
med  byggandet  av  den  nya  järnvägsstationen, 
flyttades  till  Vägga  från  området  nordväst  om 
Pengaberget. Stugorna, som  flyttades på  lastbilar, 
placerades strax  intill Kolleviksvägen på den mark 
som tidigare utgjorts av Store mosse. 1950 anlades 
också ett friluftsbad i Kollevik.  
 
Under denna tidsperiod fick Vägga också en helt ny 
funktion  ‐  tre  specialhamnar  lokaliserades  till 
Väggaviken och till Ortholmen, som 1938 förbands 
med fastlandet genom en bro. 1949 stod den första 
hamnen, fiskehamnen, vid Väggaviken klar att tas i 
anspråk. Detta sedan den dåvarande fiskehamnen 
vid Östra kajen intill staden hade blivit för liten för 
de  moderna  anläggningar  som  de  allt  större 
trålarna  krävde.  Vidare  behövdes Östra  kajen  till 
andra ändamål av vikt  för staden. Väggaviken var 
den  största  viken  längs  Väggas  stränder med  en 
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varvstradition sedan långt tillbaka i tiden. Nu fylldes 
Balkholmen ut  intill  fastlandet och  för att  skydda 
båtarna vid stormar anordnades en 100 meter lång 
tilläggskaj  från  fastland  över  till  Kiaholmen. 
Allteftersom  fiskenäringen  växte  utvidgades 
området med  nya  kajer,  fiskebodar,  frysrum  och 
andra  anläggningar.  Som  mest  angjorde  här  16 
trålare och ett 40‐tal andra däckande båtar. Bredvid 
fiskehamnen  vid  Balkholmen  växte  efterhand  en 
annan  specialhamn  fram,  småbåtshamnen. Sedan 
början  av  1900‐talet  hade  båtintresset  växt  hos 
Karlshamnsborna och de dåvarande platserna vid 
Näsviken  och  längs  Mieåns  stränder  räckte  inte 
längre till. Tilläggsbryggor för småbåtar anordnades 
längs Väggaviken. När alla tillgängliga platser i viken 
utnyttjats anlade man 1964 en ny småbåtshamn  i 
Svanevik och  sedermera 1969 en  i Solskensviken. 
Båtlivet  och  fisket  bidrog  så  småningom  till 
etablering av nya verksamheter kring Väggaviken. 
1964  tillkom,  som  en  tredje  specialhamn, 
lotshamnen vid Ortholmen.  
 

Områdets utveckling från 1960‐talet till idag  
Under  denna  tidsperiod  skedde  tre  större 
förändringar inom Vägga. Skolan hade under tiden 
mellan  1940  och  fram  till  1970‐talet  omvandlats 
från  realskola  till ett högre allmänt  läroverk 1945 
och  sedermera  till  en  integrerad  gymnasieskola 
1968.  Detta  krävde  nya  investeringar  i 
skolbyggnader  och  under  1960‐70‐talen 
kompletterades skolan med ytterligare 5 byggnader 
och  på  1980‐90‐talen  med  ytterligare  två.  Den 
Asplundska  tiden  var  emellertid  över  och  nya 
arkitekter och stildrag tog vid. Väggaskolan har idag 
en viss karaktär av  campusområde där den  ligger 
uppe på höjden vid havet inbäddad i grönska utan 
direkt kontakt med övrig bebyggelse. 
  
Områdets  betydelse  som  fritidsområde  stärktes 
under 1960‐talet då Väggaområdet blev platsen för 
en modern idrottsanläggning. Redan 1908 började 
man anläggandet av en ny idrottsplats inom Vägga 
på Rothuggarekärret. Fotbollsplan,  friidrottsbanor 
och en skridskobana blev resultatet  fram till 1955 
då Karlshamns stad förvärvade anläggningarna från 
IFK Karlshamn, Karlshamns största idrottsförening. 
På 1960‐talet utvecklades Vägga idrottsplats till en 
modern  idrottsanläggning.  1961  anlades  tennis‐
banor i Kollevik. Till de riktigt stora projekten hörde 
anläggandet  av  en  simhall  och  en  konstfrusen 
isbana,  vilket  resulterade  i  Väggarinken  och 
Väggabadet  1966  respektive  1970‐74.  1974  stod 
även en idrottshall färdig, Väggahallen. Väggabadet 
kom  efter  många  diskussioner  att  förläggas  till 

Väggaparken på utfylld mark i Sandslätt. Man ville 
först placera badet vid friluftsbadet i Kollevik för att 
inte  göra  ytterligare  ingrepp  i parken. 1965 hade 
nämligen stadens första reningsverk lokaliserats till 
Snittingsviken strax nedanför Väggaskolan och man 
tyckte  att  parken  borde  förskonas  denna  gång. 
Reningsverket  flyttades  under  1990‐talets  senare 
hälft till nya anläggningar på Stärnö och i början av 
2000‐talet byggdes det  istället  flerbostadshus och 
parhus  på  tomten. Vid  Kollevik,  ett  stenkast  från 
havet  och  Kolleviksbadet,  anlade  kommunen  i 
början  på  1960‐talet  en  campingplats  som 
sedermera utökades med en stugby. Nu var det inte 
bara  stadsborna  som  ville  njuta  av  ett  sommar‐
boende  ute  på  Vägga  utan  även  den  hänförde 
turisten.  
 
Under  1980‐90‐talen  har  endast  enstaka 
kompletteringar  gjorts  till  den  befintliga 
bebyggelsemiljön.  Strax  söder  om  Sommarstaden 
anlades  i  mitten  av  1980‐talet  ett  nytt  område, 
Kolleviks stugförening. Det befintliga vägnätet fick i 
huvudsak  sin  struktur  under  1960‐70‐talen. 
Väggavägen,  Saltsjöbadsvägen  och  Hunnemarav‐
ägen har ungefär samma  linjesträckningar som de 
gamla  promenadvägarna  hade  i  slutet  av  1800‐
talet.  Kolleviksvägen  anlades  någon  gång  runt 
sekelskiftet och delar av Idrottsvägen på 1960‐talet 
i samband med bostadsutbyggnaden i Rosenkällan. 
Under  1970‐talet  förlängdes  Idrottsvägen  ner  till 
Yttervägga i den gamla Väggavägens sträckning och 
vägstrukturen förändrades något. 
 

PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING 
Programområdet har  i beskrivningen av pågående 
markanvändning  delats  in  i  fyra  mindre  del‐
områden, indelningen har gjorts utifrån områdenas 
huvudsakliga användning och innehåll. 
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Område  1 utgörs  av Rosengården,  Snittingsviken, 
Strandpromenaden, Saltsjöbaden,  Inre Ortholmen 
och  Vägga  rekreationsmiljö.  Bebyggelsen  inom 
området utgörs företrädesvis av åretruntbostäder, 
men  här  finns  också  enstaka  fritidshus,  några 
föreningslokaler,  Sjöfartsverket  samt  caféet  Villa 
Utsikten.  Område  2  utgörs  av  Väggaskolan,    
Väggabadet  och  Vägga  idrottsplats.  Område  3 
utgörs  av  området  kring  Väggaviken  samt 
Yttervägga.  Här  finns  ett  flertal  småbåtshamnar, 
med  totalt  ca  520  båtplatser.  Bebyggelsen  runt 
Väggaviken  innehåller  en  mängd  olika  typer  av 
verksamheter, merparten med marin  anknytning. 
Inom området  finns också  såväl åretruntbostäder 
som  fritidsbebyggelse.  Område  4  utgörs  av 
Rosenkällans  våtmarksområde,  Kolleviks  camping 
och  stugby,  Kolleviks  rekreationsmiljö  och 
Sommarstaden.  Inom  området  finns  ett  mindre 
antal  permanentbostäder,  men  företrädesvis 
bebyggelse och områden  för kolonistugor,  fritids‐
boende  och  för  tillfälligt  boende  i  stugby  och  på 
camping.  Se  vidare  nedan  där  mer  utförliga 
beskrivningar  av  delområdena  görs  under 
rubrikerna  Allmänna  intressen,  Bostäder  och 
Verksamheter. 

 
Allmänna intressen 
Stor del av programområdet används för allmänna 
intressen  så  som  bad,  rekreation,  idrott  och 
friluftsliv.  Väggaområdet  är  en  grön  oas  och  en 
plats där man kan finna lugn och njuta av havet och 
grönskan.  Hela  programområdet  ligger  på 
promenadavstånd från stadens centrum och  inom 
en  kilometer  från  programområdets  gräns  bor ca    

7 000 människor, vilket gör Vägga  till Karlshamns 
mest  besökta  rekreationsområde.  Tillgänglighets‐
aspekten är viktig  för att alla ska ha möjlighet att 
använda  området.  Vissa  delar  av  Väggaområdet 
kan  användas  av  personer med  nedsatt  rörelse‐ 
eller orienteringsförmåga.  
 

Område 1 
I  den  västa  delen  av  programområdet  finns 
Rosengården,  en  park  som  anlades  under  1920‐
talet för att bl a ge Väggaskolan ett värdigt entré‐
område. I direkt anslutning finns Hamnparken och 
småbåtshamnen  i  Näsviken.  Strandpromenaden, 
som  är  ett  populärt  gångstråk,  sträcker  sig  från 
Hamnparken  till  Väggaviken.  Vägga  rekreations‐
miljö är en naturpark med skogskaraktär, området 
är Karlshamns mest använda grönområde. Det finns 
även möjlighet att hyra en bastuflotte, som ligger i 
anslutning till Inre Ortholmen.  
 
Område 2  
Inom  område  2  finns  Vägga  idrottsplats  och 
Väggabadet.  Idrottsplatsen  används  främst  av 
kommunens  skolor  och  föreningar  som  hyr 
anläggningen. Här finns allvädersbanor för friidrott, 
två  fotbollsplaner  och  träningsplan  på  grus. 
Idrottshallen  Väggahallen  används  för  handboll, 
innebandy,  basket,  badminton,  bordtennis, 
volleyboll  och  styrketräning.  I  hallen  arrangeras 
också  större musikföreställningar.  Inom  området 
finns också en utomhusisbana samt en 1250 meter 
lång motionsslinga. Strax  söder om  idrottsplatsen 
finns  Väggabadet,  som  renoverats  under  2010‐
2011. Väggabadet  togs  i bruk  första gången 1977 
och har sedan dess genomgått ett par renoveringar. 
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Badet  är  kommunens  stora  anläggning  med 
tempererade  inomhus‐  och  utomhusbassänger, 
vattenrutschkana,  bubbelpool,  bastu,  gym  och 
relaxavdelning.  Inom  området  finns  ett  stort 
grönområde för solbad samt en bangolfbana.  
 

Område 3 
Området  runt  Väggaviken  är  välbesökt  av  både 
kommunens invånare och besökare. Inom området 
finns ett flertal småbåtshamnar och verksamheter 
som  har  anknytning  till  det  marina.  Söder  om 
Väggaviken finns Yttervägga. 

 

Område 4 
I den östra delen av programområdet, i anslutning 
till campingen, finns Kolleviks havsbad. Här finns ett 
flertal  bryggor,  kiosk,  bangolfbana  och  servering 
samt  en  tillgänglighetsanpassad  toalett. 
Rosenkällans  våtmarksområde  finns  i  den  norra 
delen av programområdet. I anslutning till området 
finns gångstigar.  

 

Bostäder  
Totalt  inom  programområdet  finns  ca  200 
permanent boende i friliggande hus (ca 55 st hus), 
parhus (6 st hus) och flerbostadshus (6 st hus). Det 
finns  även  ett  70‐tal  fritidshus,  140  kolonistugor 
samt även möjligheter  till  tillfälliga boende. Drygt 
hälften  av  det  totala  antalet  boende  bor  i 
enfamiljshus. 

Område 1  
Inom område 1  finns ca 125 permanent boende  i 
ett relativt varierat bostadsbestånd. Här finns såväl 
lägenheter  som  parhus  och  friliggande  hus. 
Upplåtelseformerna  inom  området  är  hyresrätt, 
bostadsrätt  eller  eget  ägande. Det  finns  även  ett 
par hus som används som fritidsbostäder. 
 
Totalt inom område 1 bor ca 60 personer i lägenhet 
(hyres‐  eller  bostadsrätt)  och  ca  65  i  friliggande 
hus/parhus (eget ägande). Bebyggelsen på den före 
detta  reningsverkstomten,  Snittingsviken,  upp‐
fördes  vid  mitten  av  2000‐talet  och  omfattar 
bostadsrättslägenheter och parhus. Ungefär 67 % 
av  de  totalt  boende  inom  delområde  1  bor  i 
Snittingsviken.  
 
De villor som är belägna i parkområdet ligger       på 
arrendetomter,  se  karta  över  markägo‐
förhållanden  s.  5.  Merparten  av  villorna  i  park‐
området byggdes under slutet av 1800‐talet, någon 
enstaka  i början av 1900‐talet, då även de  första 
husen  vid  Lärkgatan,  i  den  nordvästra  delen  av 
området,  uppfördes.  Den  byggnadsminnes‐
förklarade  ”Villa  Albertsberg”,  byggd  1897,  och 
med  en  fin  trädgårdsanläggning  runt  finns  i  den 
västra delen av området, vid Idrottsvägen.  
 

Område 2  
Inom delområde 2 finns inga bostäder. 
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Område 3  
Inom område 3 finns knappt 60 permanent boende 
i  friliggande  hus.  Inom  området  finns  drygt  60 
friliggande  hus,  varav  drygt  hälften  är  fritidshus. 
Bostäderna  i Yttervägga och på Bergsplatån  ligger 
på privat ägda  fastigheter, medan bostäderna vid 
båtuppläggningen  vid  Idrottsvägen  ligger  på 
arrendetomter. Enstaka bostadshus är belägna på 
fastigheter  som  upplåtes med  tomträtt,  se  karta 
över markägoförhållanden s. 5.  
 
Bebyggelsen  på  Bergsplatån  och  i  Yttervägga 
uppfördes  på  1930‐talet  på  naturtomter  och  var 
ursprungligen relativt små och av enkel karaktär.  

 

Område 4 
Inom  område D  finns  ca  15  permanent  boende  i 
friliggande  hus,  samtliga  belägna  inom  området 
som  kallas  Kolleviks  stugförening,  där  det  totalt 
finns  drygt  40  hus,  av  vilka  ca  25 %  används  för 
permanent  boende.  Resterande  hus,  drygt  30  st, 
används för fritidsboende. I den norra, äldre delen 
finns  ca  140  kolonistugor,  vilka  är  belägna  på 
arrendetomter.  I den södra delen är fastigheterna 
privatägda, se karta över markägoförhållanden s. 5. 
Den äldre delen av Sommarstaden uppfördes 1953, 
medan den södra tillkom vid mitten av 1980‐talet. 
 
Inom område 4 finns även möjligheter till tillfälligt 
boende på Kolleviks camping och stugby. Här finns 
ca 55 uthyrningsstugor och 120 husvagnsplatser. 
 

Verksamheter  
Väggaområdet är  idag  ianspråktaget av ett  flertal 
olika  verksamheter.  Majoriteten  av  verk‐
samheterna  har  anknytning  till  det  marina.  Det 
finns  även  flera  aktiva  föreningar,  exempelvis 
tennis,  orientering,  simklubb,  segelsällskap,  
sjöscouter,  paddlarklubb,  sportfiskeklubb  samt 
sportdykarklubb. Det finns också andra verksamma 
föreningar  som  t  ex  koloniträdgårds‐  och  stug‐
föreningar, båt‐ och bryggföreningar samt ett fåtal 
stiftelser.   
 

Område 1  

Strax  söder  om  Väggaskolan  ligger  café  Villa 

Utsikten  högt  över  vattnet  med  utsikt  mot 

Östersjön,  Kastellet  och  hamninloppet.  I 

anslutning till caféet finns även en minigolfbana. 

Caféet  är  främst  öppet  under  sommar‐

månaderna.  På  Inre  Ortholmen  finns  bl  a  lots‐

stationen från 1964 som drivs av Sjöfartsverket. 

Där  finns  även  en  lotshamn  med  tillhörande 

förrådsbyggnader.  

 

Saltsjöbaden,  som  invigdes  år  1889,  drivs  sedan 

1950  av  stiftelsen Oscar  Lundgrens  Väggafonder. 

Grosshandlare Oscar Lundgren donerade en del av 

sina tillgångar till bl a Saltsjöbaden vid sin bortgång. 

Behållningen  i  stiftelsen  ska enligt donatorns vilja 
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användas  till  en  för  ändamålet  bildad  förening 

restaurang    och   hotellbyggnad    vid    nuvarande  

restaurangplats  eller  annan  tilltalande  vacker 

utsiktsplats  inom  Väggaområdet.  Ytterligare 

tillgångar donerades för samma eller dylik förening 

att  användas  till  förskönande  av  parken, 

uppförande  av  fornminnesbyggnader  och 

anordningar  i stil med de  idéer varmed Skansen  i 

Stockholm  har  ordnats  inom  Väggaområdet 

omkring  realskolan,  Villa  Utsikten  och  vid 

badhusstranden  samt  om  möjligt  Kastellet  och 

Boön eller passande områden därav. Stiftelsen hyr 

idag ut Saltsjöbaden till olika arrangemang.  

 

I den nordvästra delen av programområdet finns 

en  småbåtshamn,  Näsviken,  med  plats  för  30 

båtar.  

 

Område 2  
I den västra delen av programområdet finns Vägga 
gymnasieskola. Strax öster om skolan ligger Vägga 
idrottsplats och badet. 

 

Område 3  
I  området  kring  Väggaviken  finns  ett  tiotal 
verksamheter,  exempelvis  båtvarv,  elföretag, 
segelmakeri, fiskeshop, rökeri, restaurang och café. 
Det  bedrivs  kommersiellt  fiske  i  liten  skala  samt 
fiskeförädling. Det finns även ett flertal sjöbodar på 
kajen i fiskehamnen med båtnamn på dörrarna.   
 
I anslutning till Väggaviken finns idag fyra småbåts‐
hamnar.  I  Väggaviken  finns  120  båtplatser,  vid 
Kiaholmen 60,  i Svanevik 240 och  i Solskensviken 
100.  Tillgång  finns  till  el,  belysning,  dusch  och 
toalett.  Längs med  Idrottsvägen  och  Saltsjöbads‐
vägen  finns  flera  områden  för  båtuppläggning  i 
varierande  storlek,  med  plats  för  totalt  ca  460 
upplagda båtar.  
 

Område 4  
I  den  norra  delen  av  programområdet,  längs 
Kolleviksvägen, ligger Kolleviks camping och stugby. 
Utöver  campingverksamheten  finns  även  fyra 
grustennisbanor,  minigolf,  boulebana,  båt‐
uthyrning,  lekplats, grillplatser,  servering  samt en 
mindre butik.  

 
Kolleviks camping och stugby 

Campingen,  som  är  öppen  under  sommar‐
månaderna, ägs av Karlshamns kommun men drivs 
av en privat arrendator.  
 

SERVICE 
Inom programområdet finns idag både offentlig och 
kommersiell service  i  form av Väggaskolan, Vägga 
idrottsplats,  Väggabadet  och  flera  marina 
verksamheter samt restauranger och caféer.  
 

 
Café Villa Utsikten 
 
Strax  norr  om  programområdet  finns  Gullbergs‐
lyckans  förskola  och  nordväst  om  finns 
Möllebackens  förskola.  Såväl  låg‐  och  mellan‐
stadieskola  (Bodestorpskolan) som högstadieskola 
(Österslätt)  finns  ca  300  m  norr  om  program‐
området.  Blekinge  tekniska  högskola,  BTH,  har 
undervisningslokaler  på  Östra  piren,  väster  om 
området.  Nordväst  om  programområdet  finns 
Perennagårdens  servicehus  som  är  ett  särskilt 
boende  för  äldre. Närmaste  butikerna  för  daglig‐
varor finns vid Österport samt i centrala Karlshamn 
där  den  stora  koncentrationen  av  både  offentlig 
och kommersiell service är belägen. Avståndet från 
programområdets mitt till centrala Karlshamn är ca 
två kilometer.  
 

TRYGGHET OCH SÄKERHET  
Utifrån  brottsförebyggande  synvinkel  är  det 
angeläget  att  ta  hänsyn  till  det  som  kallas 
situationell  brottsprevention.  Det  innefattar  de 
åtgärder som minskar antalet situationer som kan 
resultera i brottslighet. Det kan t ex handla om att 
göra brotten svårare att utföra och att öka risken 
att  upptäckas.  Ett  exempel  på  situationell  brott‐
prevention är att  flytta cykelställ  till ett ställe där 
många passerar. Då är det större risk att den som 
begår brottet upptäcks.  
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Cykelställ vid Vägga fiskerestaurang.  
 
Andra  exempel  på  brottsförebyggande  är  att 
undvika  dålig  belysning  som  kan  skapa  mörka 
platser  som upplevs  som obehagliga och även de 
kan  främja  möjligheten  att  begå  brott  just  där. 
Trånga  passager  bör  belysas  och  eventuellt 
planeras  så  att  en  viss  överblick  kan  ske  från 
närbelägna  bostäder.  Det  är  viktigt  att  försöka 
undvika  "döda  vinklar  och  vrår".  Höga  häckar, 
plank,  uthus/förråd  utmed  cykel‐  och  promenad‐
stråk  och  vid  sittplatser  kan  skapa  otrygghet  när 
man  passerar  och  ge  upphov  till  obehagliga 
situationer.  Dessutom  kan  friliggande  gång‐  och 
cykelbanor  banor  upplevas  som  otrygga.  Frågan 
kommer  att  bevakas  vid  lovgivning  och  fortsatt 
planläggning inom programområdet.  

 
 

VÄGAR OCH TRAFIK 
 

Befintlig trafiksituation  

 
Huvudvägnätet  markerat  inom  programområdet, 
karta från ”Trafikutredning Vägga”, Trivector. 
 
Programområdet  nås  främst  via  tre  vägar, 
Väggavägen,  Idrottsvägen  och  Kolleviksvägen. 
Hamngatan, som utgör stadens ringled, sträcker sig 

väster om programområdet, och via Vägga‐vägen 
eller  Björkvägen/Hunnemaravägen  når  man 
området.  Norr  om  programområdet  finns 
Ronnebyvägen som via Kolleviksvägen ansluter till 
Väggaområdet.  
 
Det  finns  stora  säsongsvariationer  vad  det  gäller 
trafikmängder  inom  området.  Under mätningar  i 
maj/juni har följande medeldygnsvärden uppmätts 
på  de  mest  belastade  snitten  av  länkarna  som 
fungerar som till‐ och frånfarter:  
 

 Väggavägen (Väggaskolan) 2169 fordon/dygn  

 Idrottsvägen (Backvägen) 1218 fordon/dygn  

 Kolleviksvägen (nära Idrottsvägen) 698 
fordon/dygn  
 

Detta  är  generellt  sett  inga  höga  flöden.  Väg‐
bredden är dock på många ställen smal vilket gör 
kapaciteten begränsad. 
 
Andelen  tung  trafik  ligger mellan 2 och 5 procent 
längs det övergripande nätet  i Vägga och Kollevik. 
De  högsta  andelarna  återfinns  där  medel‐
hastigheterna  är  som  lägst,  dvs.  nära  Vägga‐
hamnen.  Detta  beror  till  stor  del  på  att  de 
transporter  som  lossar  och  lastar  gods  har mål‐
punkter i hamnen. 
 

Gång‐ och cykelvägar 

 
Gång‐  och  cykelbanor markerade med  grönt  och 
övergripande  bilnät  i  rött,  karta  från  ”Trafik‐
utredning Vägga”, Trivector.  
 
Det finns flera gång‐ och cykelvägar både inom och 
i  anslutning  till  programområdet.  Inom  program‐
området är Kolleviksvägen, Väggavägen, den norra 
delen  av  Idrottsvägen  samt  del  av  Hunnemara‐
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vägen  försedd med  gång‐ och  cykelväg. Vägnätet 
för  gång  och  cykel  är  med  få  undantag  sam‐
lokaliserat utefter befintligt bilnät. 
 

 
Gångstig i Kollevik. 
 
Inom programområdet  finns ett  flertal gångvägar, 
mest  uppskattad  är  strandpromenaden,  som 
sträcker  sig  från  Hamnparken  till  Väggaviken. 
Mindre  stigar  finns  inom  programområdet  med 
varierande framkomlighet och markunderlag.   
 
Skyltningen  i området är  sparsam  för  fotgängare. 
Cykelparkering  finns  i hamnen  samt vid de  större 
hållplatserna  för  kollektivtrafik norr om program‐
området. 
 

Kollektivtrafik  
I  anslutning  till  programområdet  finns  tre 
hållplatslägen.  Vid  Väggaskolan,  på  Borgmästar‐
gatan, finns ett som trafikeras av 10 busslinjer, med 
vilka  man  kan  åka  till  och  från  såväl  Svängsta, 
Mörrum och Asarum som inom Karlshamns tätort. 
Vissa  av  linjerna  går  även  till  städer  och  orter 
utanför  Karlshamns  kommun,  såsom  Ronneby, 
Olofström,  Sölvesborg,  Tingsryd  och  Växjö.  De 
andra  två  hållplatslägena  är  belägna  vid  Vägga 
idrottsplats,  på  Hunnemaravägen,  och  vid 
Väggabadet,  på  Saltsjöbadsvägen.  Hållplatserna 
trafikeras  av  en  linje.  Linjen  körs med  en miljö‐
anpassad, mindre buss med 20 sittplatser och ett 
antal  ståplatser.  Sedan  sommaren  2011  har  en 
badbuss  kört  till Kolleviks badplats och  vidare  till 
Sommarstaden alla dagar i veckan. 
 

Parkering och båtuppläggningsplatser  
Parkeringssituationen  i  området  upplevs  allmänt 
som  bristfällig  och  det  finns  ett  behov  av  att 
strukturera upp de ytor som används för parkering.  
 
I Väggaområdet  finns  idag drygt 500 permanenta 
parkeringsplatser  som  inte  är  privata.  Till  detta 

kommer  tillfälliga  parkeringsplatser  vid  båtupp‐
läggningsplatser  som  under  sommarmånaderna 
kan användas för bilparkering.  
 
Väggaområdet  har  stora  variationer  i  antalet 
besökande under året. Under  sommarmånaderna 
lockar området många turister och det blir ofta fullt 
på parkeringar och båtuppläggningsplatser. Detta 
leder till trafik som cirkulerar runt  i området  i jakt 
på parkering.   
 

  
 

 
Parkerings‐  och  båtuppläggningsplatsers  läge 
samt  antal  parkeringsplatser.  Karta  och  tabell 
från ”Trafikutredning Vägga”, Trivector. 

 
TEKNISK FÖRSÖRJNING  
 

Vatten och avlopp 
Inom programområdet finns det ett fåtal hus som 
inte  är  anslutna  till  kommunalt  vatten  och/eller 
avlopp.  Samtliga  byggnader  är  belägna  på 
fastigheten Karlshamn 5:1, på arrendetomter. Fem 
byggnader  sydost  om  korsningen  Kolleviksvägen/ 
Idrottsvägen/Saltsjöbadsvägen  saknar  kommunalt 
avlopp och tre av dessa även kommunalt vatten. De 
byggnader  som  disponeras  som  föreningslokaler 
nordväst om Väggabadet saknar kommunalt avlopp 
och en byggnad öster om Saltsjöbadsvägen saknar 
såväl kommunalt avlopp som vatten. 
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FÖRSLAG 

Utvecklingsområden med geografisk avgränsning. 
 
A. Rosengården 
B. Väggaskolan 
C. Snittingsviken 
D. Strandpromenaden 
E. Vägga idrottsplats 
F. Väggabadet 
G. Saltsjöbaden 
H. Inre Ortholmen 
I. Vägga rekreationsmiljö 
J. Väggaviken 
K. Yttervägga 
L. Rosenkällans våtmarksområde 
M. Kolleviks camping och stugby 
N. Kolleviks rekreationsmiljö 
O. Sommarstaden 
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A. ROSENGÅRDEN 

 
 
Rosengården  fungerar  idag  som  Karlshamns 
stadspark  och  anlades  under  1920‐talet,  bland 
annat  för  att  ge  Väggaskolan  en  värdig  entré. 
Rosengården  är  en  multifunktionell  park  med 
många värden, bland annat finns där en utomhus‐
scen  som  används  flitigt  vid  olika  högtider  och 
arrangemang. Parken är av prydnadskaraktär men 
trots detta  relativt varierad. Rossortimentet  i den 
östra  delen  är  stramt  uppbyggt  med  en  tydlig 
symmetri  som understryks av  formklippta häckar. 
Konstverken  som  man  kan  finna  i  parken  är 
"Crocus" av Tore Strindberg och "Maja" av Gustav 
Nordahl.  Stor  del  av  parken  är  tillgänglighets‐
anpassad.  Väster  om  parken  finns  bostads‐
bebyggelse  ifrån  början  av  1900‐talet.  Centralt 
inom  området  finns  en  mindre  lekplats.  Den 
gällande  detaljplanen  för  Rosengården  reglerar 
markanvändningen  till  allmän  plats  avsedd  att 
planteras. Området  berörs  även  av  andra  detalj‐
planer som reglerar markens användning till allmän 
plats, gata samt även bostäder väster om parken.  
 

 
Rosengården 

Planeringsmål och rekommendationer 

 Området är i främsta hand avsett som ett park‐ 
och bostadsområden. 

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan. 

 Inriktningen  för  Rosengården  ska  vara  att 
bevara och utveckla de värden som finns inom 
parkområdet. 

 I området finns viss bostadsbebyggelse. Denna 
kan  bestå men  ytterligare  bostadsbebyggelse 
bör ej tillåtas, detta för att säkerställa området 
som en tätortsnära parkmiljö. 

 Befintlig lekplats skulle kunna utvecklas för att 
ytterligare öka områdets attraktivitet. 

 Enhetliga  skyltar bör  tillkomma  som markerar 
och  tydliggör  gångstråk och målpunkter  inom 
området och i närområdet. 

 
 

B. VÄGGASKOLAN 

 
 

År 1912 bestämdes att en realskola skulle byggas i 
Karlshamn. Man utlyste en arkitekttävling som den 
kände arkitekten Gunnar Asplund vann. 

 
Den äldsta byggnaden, det så kallade A‐huset eller 
"Gamla skolan", uppfördes år 1917. Denna del har 
en  nationalromantisk  prägel.  20  år  senare  ritade 
Gunnar Asplund det funktionalistiska B‐huset. Här 
finns  funktionalismens  alla  karaktärsdrag.  Vägga‐
skolans A‐ och B‐hus byggnadsminnesförklarades år 
1993. Gymnasieskolans  läge  är  unikt  uppe  på  en 
höjd med  utsikt  över  havet.  Skolan  ligger  även  i 
direkt  anslutning  till  flera  välbesökta  natur‐  och 
rekreationsområden.  De  befintliga  detaljplanerna 
för Väggaskolan  reglerar mark avsedd  för allmänt 
ändamål. 
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Väggaskolans A‐ och B‐hus. 
 
En  lokalutredning  har  tagits  fram  av  Karlshamns 
kommun  i  samarbete  med  White  under  2009. 
Utredningen  belyser  byggnadernas  framtida 
lokalanvändning.  Såväl  en  flytt  av  vissa  verk‐
samheter  som  olika  utbyggnadsförslag  inom 
fastigheten  redovisas.  Gymnasieskolans  elevantal 
bedöms  ligga  kvar  på  dagens  nivåer  över  tid. 
Gymnasiesärskolan  ser  en  mindre  ökning  av 
elevantalen,  medan  vuxenutbildningens  antal 
studerande kan variera kraftigt över tiden. Därför är 
det av stor vikt att verksamhetens lokaler utformas 
maximalt flexibelt.  

 
Planeringsmål och rekommendationer 

 Området  ska  bestå  som  ett  institutions‐
område. 

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan. 

 Framtida  förändringar av Väggaskolan  ska  ske 
så att skolans kulturvärde består. 

 Hänsyn ska tas till fornminnen i området. 

 Vid  förändringar  bör  uppmärksammas  att 
området  innehåller  kulturhistoriskt  värdefulla 
objekt och miljöer (§ 38‐områden). 

 Vid  förändring av bebyggelsen  ska hänsyn  tas 
till byggnadsminnen. 

 Vid  framtida  prövningar  enligt  plan‐  och 
bygglagen  samt  övriga  förändringar  ska 
riksintresset  för  kulturmiljövård  och  i 
kustområdet beaktas. 

 Arbete  med  mobility  management  bör 
genomföras, se s. 42. 

C. SNITTINGSVIKEN 

 
 

Mellan  1965  och  1997  var  stadens  reningsverk 
beläget på platsen. Då detta  istället  lokaliserades 
till  Stärnö  omvandlades  området,  via  ett  detalj‐
planearbete i början av 2000‐talet, till ett attraktivt 
bostadsområde  med  bostadsrättslägenheter  och 
eget ägda parhus.  
 

Bebyggelsen utgör idag ett trevligt inslag längs den 
frekvent  använda  strandpromenaden.  Hus‐
kropparna  är  väl  anpassade  till  terrängen  och 
omgivande naturmark. Bebyggelsen har anknytning 
till  den  lokala  byggnadstraditionen  när  det  gäller 
materialval, både trä och puts är representerade  i 
fasaderna. 

 

 
Flygbild från våren 2012. 
 

I  områdets  södra  del  finns  en  obebyggd  grönyta 
som fungerar som en buffertzon så att bebyggelsen 
inte  ska  upplevas  påträngande  från  strand‐
promenaden.  Genom  bostadsområdet  finns  en 
allmänt  tillgänglig  gångväg  och  på  grönytan  ett 
konstverk  ”Vindarnas  boning”  av  Johnny 
Martinsson.  
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Planeringsmål och rekommendationer 

 Området ska bestå som ett attraktivt bostads‐
område. 

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan. 

 Allmänhetens möjligheter  till  passage  genom 
området bör tydliggöras. 

 Den  gemensamma  grönytan  bör  utvecklas  till 
förmån för de boende. 

 
 

D. STRANDPROMENADEN 

 
 
Idag  sträcker  sig  den  två  kilometer  långa 
strandpromenaden  från  Hamnparken  i  den 
nordvästra  delen  av  programområdet  till 
Väggaviken. Strandpromenaden är ett av de mest 
uppskattade  och  använda  rekreationsstråken  i 
Väggaområdet.  Utmed  den  delvis  tillgänglighets‐
anpassade  promenadstigen  finns  grillplatser, 
utsiktsplatser  samt möjlighet  till bad.  I den norra 
delen av området finns Hamnparken som ingår i det 
stora  parkkomplexet  söder  om  Karlshamns 
centrum. Den  anlades  under  1950‐  talet  då  Axel 
Olssons staty Utvandrarna restes där.     

             

Parken  har  en  mer  formell  del  i  anslutning  till 
småbåtshamnen i Näsviken med plats för 30 båtar. 
Den  största  delen  av  parken  har  en  landskaplig 
karaktär med böljande gräsmattor och bergknallar. 
Bland  träden  är  det  främst  de  flerstammiga 
almarna som dominerar. I den östra delen finns ett 
parti  med  ask.  Havet  är  ständigt  närvarande  i 
parken och längs med strandpromenaden och är en 
av de största kvalitéerna inom området.  
 
Det  finns  två  befintliga  hus  i  anslutning  till 
hamnparken,  den  gamla  lotsstationen  och  en 
fiskarstuga som är en av de äldsta träbyggnaderna i 
Karlshamn.  Stugan  flyttades  till  platsen  på  1960‐
talet och har tidigare används  för servering.  Inom 
området  finns även Villa Utsikten som byggdes år 
1860.  Byggnaden  är  en  av  de  äldsta  i Vägga  och 
används idag som café under sommarmånaderna.  
Övrig  bebyggelse  består  av  enbostadshus  på 
arrendetomter som uppfördes i slutet av 1800‐talet 
eller  i  början  av  1900‐talet. De  stora  villorna  har 
ofta välbevarade detaljer och  lummiga  trädgårdar 
vilket skapar en karaktär av villor i park.  
 
Området omfattas delvis av befintliga detaljplaner 
som  reglerar  markens  användning  till  allmänt 
platsmark,  park  eller  plantering. Området mellan 
Väggabadet och Väggaviken omfattas inte av någon 
detaljplan.  
 

Planeringsmål och rekommendationer 

 Området  är  i  främsta  hand  avsett  som  ett 
rekreations‐ och friluftsområde. 

 I området finns viss bostadsbebyggelse. Denna 
kan  bestå men  ytterligare  bostadsbebyggelse 
bör ej tillåtas, detta för att säkerställa området 
som  ett  tätortsnära  rekreations‐  och  frilufts‐
område.  

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan. 

 Eventuell försäljning av arrenden inom området 
ska föregås av detaljplaneläggning.  

 Allmänhetens möjlighet  att  använda  området 
ska vara styrande vid avgränsning av bostads‐
tomterna i fortsatta prövningar enligt plan‐ och 
bygglagen. 

 Hänsyn ska tas till fornminnen i området. 

 Hänsyn ska tas till hotade arter i området. 

 Vid  förändringar  bör  uppmärksammas  att 
området  innehåller  kulturhistoriskt  värdefulla 
objekt och miljöer (§ 38‐områden).  
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 Enhetliga  skyltar bör  tillkomma  som markerar 
och  tydliggör  gångstråk och målpunkter  inom 
området och i närområdet.  

 Badstegar  och  ytterligare  grillplatser  skulle 
kunna placeras på  lämpliga  ställen  längs med 
kusten.  

 Caféverksamheten  i  fiskarstugan  bör  kunna 
återupptas. 
 

 
Fotomontage visande café i fiskarstugan. 
 

 Bevara och utveckla de värden som finns inom 
Hamnparken. 

 En "konstslinga" längs med strandpromenaden 
bör  kunna  anläggas  med  permanenta  och 
tillfälliga  konstverk  för  att  ytterligare  öka 
områdets attraktivitet.   

 

 
 

 
Inspirationsbilder från Wanås. (www.wanas.se)  

E. VÄGGA IDROTTSPLATS  

 
 
Redan  1908  påbörjades  anläggandet  av  Vägga 
idrottsplats,  vilken  successivt  byggts  ut  och  1974 
stod  idrottshallen  klar.  Inomhus  bedrivs 
verksamheter såsom handboll,  innebandy, basket, 
badminton,  bordtennis,  volleyboll  och  styrke‐
träning.  Här  arrangeras  även  större  musikföre‐
ställningar. Inom området finns också en isrink, en 
1250  meter  lång  motionsslinga  samt  allväders‐
banor och flera utomhusplaner.  
 
I  gällande  plan  är marken  reglerad  som  allmänt 
ändamål  respektive  idrottsändamål  och  viss 
ytterligare utbyggnad bör  kunna  ske  inom  ramen 
för befintlig detaljplan. 
 

 
Vägga idrottsplats. 

 
Den  nära  kopplingen  till  Väggaområdet  och  dess 
användning för rekreation och friluftsliv är mycket 
positiv.  Idrottsanläggningens  läge  och  den 
utbyggda  infrastrukturen  gör  att  många  har 
möjlighet att ta sig till den till fots, med cykel eller 
allmänna kommunikationer. 
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Planeringsmål och rekommendationer 

 Området  ska  bestå  som  ett  idrotts‐  och 
rekreationsområde. 

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan. 

 Inom  området  kan  förändringar  bli  aktuella  i 
samband med att nya eller förändrade idrotts‐ 
och  rekreationsbehov  uppstår.  Dessa 
förändringar  ska  prövas  mot  långsiktiga 
önskemål och behov. 

 Framtida  klimatförändringars  påverkan  ska 
utredas  i  kommande  prövningar  enligt  plan‐ 
och bygglagen.  

 Enhetliga  skyltar bör  tillkomma  som markerar 
och  tydliggör  gångstråk och målpunkter  inom 
området och i närområdet.  

 Hänsyn ska tas till fornminne inom området. 

 Längs  elljusspåret  skulle  platser  och 
anläggningar  för  spontanidrott  i  liten  skala 
kunna utvecklas. 

 Parkeringsytorna  nordväst  och  sydväst  om 
idrottsplatsen bör förbättras. 

 Arbete  med  mobility  management  bör 
genomföras, se s. 42. 

 
 

F. VÄGGABADET 

 
 
Väggabadet togs i bruk 1977. Här finns i dagsläget 
tempererade  inomhus‐  och  utomhusbassänger, 
vattenrutschkana,  bubbelpool,  bastu,  gym  och 
relaxavdelning  samt  ett  stort  grönområde  för 
solbad och en bangolfbana.  
 
Under början av 2012 antogs en ny detaljplan  för 
området, vilken syftar till att utveckla Väggabadet 
genom att tillskapa ett havsbad och ett kallbadhus 

med möjlighet till café‐ och restaurangverksamhet 
i viken söder om Väggabadet.  
 

 
 
 

Konceptskisser av det nya kallbadhuset, framtagna 
av arkitekt Sven Gustafsson på White Arkitekter. 
 
I  den  nya  detaljplanen  finns  en  utökad  byggrätt 
jämfört  med  tidigare  detaljplan  vilket  möjliggör 
ytterligare  utbyggnader  av  idrottsanläggningar 
inom  området.  Intentionen  att  Karlshamn  ska  ha 
ett kallbadhus har diskuterats under  flera års  tid. 
Föreningen  "Kallbadhusets  vänner  i  Vägga" 
bildades våren 2008 och är drivande i frågan.  

 
Planeringsmål och rekommendationer 

 Området  ska  bestå  som  ett  idrotts‐  och 
rekreationsområde. 

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan.  

 Inom  området  kan  förändringar  bli  aktuella  i 
samband med att nya eller förändrade idrotts‐ 
och  rekreationsbehov  uppstår.  Dessa 
förändringar  ska  prövas  mot  långsiktiga 
önskemål och behov. 

 Kopplingen  till  parkeringsytan  sydväst  om 
idrottsplatsen bör förbättras. 

 Arbete  med  mobility  management  bör 
genomföras, se s. 42. 
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G. SALTSJÖBADEN 

 
 
Saltsjöbaden, som  invigdes år 1889,  ligger vackert 
belägen  på  en  klippa  med  utsikt  mot  bl  a  Inre 
Ortholmen. Fastigheten Karlshamn 5:20, på vilken 
Saltsjöbaden  är  belägen,  ägs  sedan  1950  av 
stiftelsen  Oscar  Lundgrens  Väggafonder  som 
förvaltar fastigheten, omfattande ca 5 600 m2, med 
tillhörande byggnader.  
 

 
Flygbild från våren 2012. 
 

Byggnaden är inte vinterbonad och har en bristfällig 
standard med bl a ett kök som inte uppfyller dagens 
krav. Stiftelsen har under flera år försökt att hitta 
en arrendator som kan driva verksamhet, men inte 
lyckats.  Byggnadens  skick  är  idag  inte  tillfreds‐
ställande för en långsiktig användning och behöver 
renoveras  för  att  kunna  fungera  som  restaurang 
med dagens krav. Uppskattad kostnad (år 2012) på 
6  500  000  kronor  för  en  totalrenovering  av 
Saltsjöbaden skulle innebära att ett högt hyresuttag 
krävs, vilket skulle försvåra för en privat arrendator 
att driva verksamhet på Saltsjöbaden.  
 
De inkomster som i nuläget inkommer till stiftelsen 
kommer  delvis  från  att  lokalen  hyrs  ut  under 
sommarhalvåret  och  då  främst  till  bröllops‐  och 
jubileumsfester. Därtill förser Karlshamns kommun 
stiftelsen med ett årligt anslag. För närvarande kan 

inte  Stiftelsen  Oscar  Lundgrens  Väggafonder 
uppfylla  testatorns vilja,  se  s. 21, eftersom någon 
avkastning  inte  erhålls  från  fastigheten.  Vid  en 
eventuell  försäljning  av  fastigheten  kommer  de 
årliga  underskotten  att  försvinna  och  testatorns 
vilja kan uppfyllas till gagn för Karlshamn och dess 
invånare.  
 

 
 

Saltsjöbaden vid uppförandet och dagens byggnad.  
 

Byggnaden  bedöms  inte  vara  av  något  större 
kulturhistoriskt  värde.  Sedan  byggnationen  1889 
har flera om‐ och tillbyggnader skett. Fastigheten är 
belägen  inom  strandskyddsområde  och  omfattas 
idag inte av någon detaljplan. I programarbetet har 
en utredning om fastighetens framtida användning 
tagits  fram,  denna  biläggs  detta  program.  I 
utredningen  presenteras  tre  olika  alternativa 
framtida sätt att använda och bebygga fastigheten. 
Utredningen  visar  att  fastigheten  skulle  kunna 
bebyggas  utan  att  inkräkta  på  omkringliggande 
frilufts‐ och rekreationsområde.  
 

Planeringsmål och rekommendationer 

 Framtida markanvändning ska vara  inriktad på 
verksamheter  inom  kultur‐  och  turistsektorn 
samt restaurang.  

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan.  

 Vid ny bebyggelse ska hänsyn tas till omgivande 
bebyggelse och naturmiljö. Naturens värde ska 
inordnas som en kvalité.  

 Tillkommande byggnader skall representera sin 
egen  tid, men gestaltas med hänsyn  till  lokala 
byggnadstraditioner och det exponerade  läget 
vad gäller utformning, material‐ och färgval. 
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 Prövning av bebyggelsen bör ske  i någon form 
av konkurrensutsättning i syfte att finna lämplig 
utformning.  

 För  parkering  ska  företrädesvis  befintliga 
parkerings‐  och  angöringsytor  öster  och 
nordost om fastigheten användas.  

 Vid  bebyggelse  inom  området  ska  tillses  att 
allmänheten har fortsatt tillgång till platsen. 

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
ska påverkan på strandskyddet utredas vidare. 
De skäl som åberopas vid ytterligare byggnation 
inom fastigheten är främst skäl 1, även skälet 5 
kan komma att hänvisas till, se s. 11. 

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
ska följande beaktas; 
‐ riksintressena  för  hamn,  farled  och 

kustområdet 
‐ miljökvalitetsnormer 

 Hänsyn ska tas till hotade arter i närområdet.  
 

 
Utsikt från Saltsjöbaden. 
 

H. INRE ORTHOLMEN 

 
 
Idag  bedriver  Sjöfartsverket  verksamhet  på  Inre 
Ortholmen.  Sjöfartsverket  tillhandahåller  lotsning 
och  biträde  av  lots  till  fartyg  inom  svenskt 
sjöterritorium.  Karlshamns  lotsstation  med  två 

lotsbåtar är en del av lotsområde Kalmar. Sjöfarts‐
verket bedriver sin verksamhet  i befintlig byggnad 
längst ut på  Inre Ortholmen  samt  i den befintliga 
hamnen norr om överfarten till holmen. 
 
Två  ytterligare byggnader  finns på holmen  i  vilka 
Karlshamns segelsällskap har en föreningslokal och 
längst  ut  på  Inre  Ortholmen  bedrivs  teater‐  och 
restaurangverksamhet. Marken upplåtes idag med 
arrende  eller  tomträtt. Området  är  beläget  inom 
strandskyddsområde.  Bebyggelsen  i  sig  har  inget 
kulturhistorisk  värde  och  området  omfattas  idag 
inte av någon detaljplan. 

 

 
Flygbild från våren 2012. 
 
Det  är besvärligt  att  röra  sig  i naturmarken,  som 
upptar en stor del av holmen, då marken är kuperad 
och består av snårig vegetation, skrevor och stora 
stenblock.  Många har svårt att röra sig i denna typ 
av terräng. Det är dock inte svårt att ta sig ut på Inre 
Ortholmen  då  en  asfalterad  väg  leder  ut  till 
lotsstationen  där man  som  besökare möts  av  en 
stor  asfalterad  yta  med  parkerade  bilar  samt 
verksamhetsbyggnader.  
 
 

 
Hamnen vid Inre Ortholmen. 
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Planeringsmål och rekommendationer 

 Framtida markanvändning ska vara  inriktad på 
verksamheter  inom  kultur‐  och  turistsektorn 
samt restaurang.  

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan.  

 Byggnaderna bör utföras i form av punkthus för 
att begränsa nedslagen på marken. 

 Bebyggelse  ska  lokaliseras  till  redan 
ianspråktagna  platser,  i  princip  enligt  skissen 
nedan. 

 Prövning av bebyggelsen bör ske  i någon form 
av  konkurrensutsättning  på  grund  av  det 
exponerade  läget  i  syfte  att  finna  lämplig 
utformning. 
 

 
Skissen  redovisar  möjliga  lokaliseringar  för 
bebyggelse samt småbåtshamn/husbåtar. 

 

 Vid ny bebyggelse ska hänsyn tas till naturmiljö. 
Naturens värde ska inordnas som en kvalité.  

 Eventuell  försäljning  av  arrenden/tomträtt 
inom  området  ska  föregås  av  detaljplane‐
läggning. 

 Befintliga  verksamheter  bör  lokaliseras  till 
annan plats  i kommunen alternativt  inordnas  i 
de nya byggnaderna. 

 Husbåtar  alternativt  en  småbåtshamn  bör 
kunna förläggas till den befintliga hamnen.  

 Tillkommande  byggnader  skall  gestaltas  med 
hänsyn  till  det  exponerade  läget  vad  gäller 
utformning, material‐ och färgval. 

 För att tillgodose framtida parkeringsbehov bör 
den befintliga parkeringsytan vid överfarten till 
holmen kunna användas, dock med beaktande 
av strandpromenadens sträckning.  

 Naturmarken  på  holmen  bör  ses  över  med 
målet att göra den mer tillgänglig. Dock bör inga 
ingrepp  göras  som  påverkar  naturmiljön 
negativt. 

 Vid  bebyggelse  inom  området  ska  tillses  att 
allmänheten har fortsatt och förbättrad tillgång 
till platsen. 

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
ska följande beaktas; 
‐ riksintressena  för  hamn,  farled  och 

kustområdet 
‐ miljökvalitetsnormer 

 Framtida  klimatförändringars  påverkan  ska 
utredas  i  kommande  prövningar  enligt  plan‐ 
och bygglagen.  

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
ska påverkan på strandskyddet utredas vidare. 
För samtlig byggnation och andra förändringar 
krävs  upphävande  av  strandskyddet  då  hela 
området  omfattas  av  strandskydds‐
bestämmelser.  I  sammanhanget  hänvisas  till 
skälen 1, 3 och 5, se s. 11. 

 
 

I. VÄGGA REKREATIONSMILJÖ 

 
 

1898 invigdes Vägga rekreationsmiljö. Byggnaderna 
i området uppfördes företrädesvis i slutet av 1800‐
talet och början av 1900‐talet. De stora villorna har 
ofta  välbevarade  detaljer,  färger,  tak‐  och 
fasadmaterial  och  fina  trädgårdar  eller  rester  av 
sådana runtomkring.  
 

1903 byggdes Turisthotellet, en trevåningsbyggnad 
som  fram  till  1976  fungerade  som  hotell. Mellan 
1986  och  1993  återupptogs  hotellverksamheten 
under  namnet  Pensionat Oscar.  Vid  Idrottsvägen 
finns, den år 1995 byggnadsminnesförklarade, Villa 
Albertsberg, byggd 1897 och med en  fin  trädgård 
runt.  Samtliga  byggnader  inom  området  används 
idag  som  bostäder  för  permanent‐  eller 
fritidsboende. 
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Villa Amanda uppförd 1896. 
 
Inom  området  finns  ett  större  sammanhängande 
naturområde och genom detta ett antal gångstråk 
av  varierande  storlek.  I  skogen  finns både  grövre 
bok, tall och ek och partier med senvuxen skog på 
hällmark samt kärrpartier. 
 
Med  undantag  av  ett  par  av  bostäderna  utmed 
Saltsjöbadsvägen så omfattas området idag inte av 
någon detaljplan eller annan planmässig reglering. 
 

Planeringsmål och rekommendationer 

 Området  är  i  främsta  hand  avsett  som  ett 
rekreations‐ och friluftsområde. 

 I området finns viss bostadsbebyggelse. Denna 
kan  bestå men  ytterligare  bostadsbebyggelse 
bör ej tillåtas, detta för att säkerställa området 
som  ett  tätortsnära  rekreations‐  och  frilufts‐
område.  

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan.  

 Eventuell  försäljning  av  arrenden/tomträtt 
inom  området  ska  föregås  av  detaljplane‐
läggning. 

 Allmänhetens möjlighet  att  använda  området 
ska vara styrande vid avgränsning av bostads‐
tomterna i fortsatta prövningar enligt plan‐ och 
bygglagen. 

 Vid  förändringar  bör  uppmärksammas  att 
området  innehåller  kulturhistoriskt  värdefulla 
objekt och miljöer (§ 38‐område).  

 Vid  förändring  ska  hänsyn  tas  till  byggnads‐
minnet inom området. 

 Enhetliga  skyltar bör  tillkomma  som markerar 
och  tydliggör  gångstråk och målpunkter  inom 
området och i närområdet.  

 Befintliga  gångstråk  bör  förbättras  med 
avseende  på  beläggning,  sittmöjligheter  och 
tillgänglighet. 

 Längs  gångstråken  skulle  platser  och 
anläggningar  för  möten  av  olika  slag  kunna 
utvecklas,  exempelvis  spontanidrott  i  liten 
skala.  

 Karlshamns  kommun  bör  utreda  möjligheten 
att  bilda  ett  naturreservat  för  ett  större 
kustområde  öster  om  stadskärnan  där  Vägga 
rekreationsmiljö bör kunna ingå.  
 

 

J. VÄGGAVIKEN 

 
 
1949  stod  den  första  hamnen,  fiskehamnen,  vid 
Väggaviken  klar  att  tas  i  anspråk.  Idag  finns  fyra 
småbåtshamnar med totalt 520 båtplatser i vattnet, 
Väggaviken  (120),  Kiaholmen  (60),  Solskensviken 
(100)  och  Svanevik  (240).  Hamnarna  är  populära 
och  i dagsläget  finns en kö på 248 personer  som 
önskar  båtplats  i  Karlshamns  kommun,  varav  en 
tredjedel uppskattas vilja ha plats i Vägga.  
 

 
Småbåtshamnen i Väggaviken.  
 

På  land  finns  i  dagsläget  460  båtuppläggnings‐
platser,  inom fyra områden. Öster om Väggaviken 
finns  220  platser  och  väster  om  viken  170  +  30. 
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Därtill  finns  40  platser  vid  Kiaholmen,  vilka  inte 
nyttjas till fullo och de båtar, ca 15 st, som finns där 
avses succesivt flyttas till det större uppläggnings‐
området  väster  om  viken.  Det  finns  gott  om 
båtuppläggningsplatser  i  området.  Hela  80  %  av 
båtarna  i  vattnet  kan  i  dagsläget  läggas  upp  för 
vintern  inom  området  (platserna  vid  Kiaholmen 
borträknade). I dagsläget nyttjas vissa av platserna 
av båtägare  från  andra hamnar  än de  vid Vägga‐
viken. 
 
Båtuppläggningsytorna  nyttjas  sommartid  för 
parkering  samt  husbilsuppställning. Möjligheterna 
att använda ytorna för parkering är beroende av att 
båtvaggor etc. förs undan.  

 
Det finns  i dagsläget en mängd olika verksamheter 
inom området, många med marin anknytning som 
båtförsäljning,  båtvarv,  segelmakeri,  fiskshop, 
båttillbehörsbutik,  sportfiske  och  fiskrökeri.  Det 
finns  också  andra  typer  av  verksamheter  som 
restauranger, café,  frisör och elföretag m m. Även 
kommersiellt  fiske  bedrivs  i  liten  skala  inom 
området. 
 

 
Verksamheter vid Väggaviken.  
 
Inom området  finns  i dagsläget ett  fåtal bostäder. 
Samtidigt  som  områdets  karaktär  med  marina 
verksamheter ska bevaras så är det sannolikt att en 
viss förändring av området kommer att ske på sikt. I 
framtiden  bör  verksamheterna  ha  en  tydlig 
inriktning,  dels  mot  det  marina,  men  även  mot 
turism/kultur/servering och verksamheter som är av 
mer  industriliknande  karaktär  bör  på  sikt 
omlokaliseras.  Expansionsmöjligheterna  är  starkt 
begränsade  och  området  är  beläget  i  direkt 
anslutning till befintliga bostäder, vilket talar för en 
omlokalisering  av  vissa  verksamheter  till  andra 
platser, som t ex Stärnö då det området färdigställts.  
 
Kommande  detaljplan/er  för  området  ska  inte 
reglera mark för industriändamål. Detta innebär att 
de  industriverksamheter och annat  som  inte  ryms 
inom  de  ändamål  som  framtida  detaljplan/er  för 
området  kommer  att  tillåta  kan  finns  kvar,  men 

deras  möjligheter  att  förändras  och  expandera 
begränsas och  förhoppningen  är  att  dessa på  sikt 
finner  andra,  mer  lämpliga  lokaliseringar.  Även 
befintlig  infrastruktur  begränsar  expansions‐
möjligheterna för verksamheterna. 
 
Området  omfattas  idag  av  ett  antal  olika 
detaljplaner  som  bland  annat  reglerar  mark  för 
hamn‐ och småindustriändamål. Flera av planerna 
är gamla och tillåter verksamheter som i dagsläget 
bedöms som mindre  lämplig markanvändning och 
inom vissa delar av området kring Väggaviken finns 
ingen  detaljplan  som  reglerar  hur  marken  får 
användas och hur man får bygga. Denna situation 
kan leda till en icke önskvärd utveckling i området. 
Området  är  delvis  beläget  inom  strandskydds‐
område.  
 

Planeringsmål och rekommendationer 

 Framtida markanvändning ska vara  inriktad på 
marin  verksamhet/småbåtshamn  samt 
restaurang och verksamheter inom kultur‐ och 
turistsektorn. 

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan.  

 Verksamheter  som är av mer  industriliknande 
karaktär bör på sikt omlokaliseras. 

 Viss  ny  verksamhetsbebyggelse  bör  kunna 
tillkomma inom området. 

 I området finns viss bostadsbebyggelse. Denna 
kan  bestå  och  på  lite  längre  sikt  skulle 
ytterligare  bostäder  kunna  tillkomma  i 
området. 

 En  utökning  av  antalet  båtplatser  bör  kunna 
tillåtas  i  de  befintliga  hamnarna  och  redan 
ianspråktagna  strandområdena.  På  sikt  bör 
totalt  minst  ca  150  nya  båtplatser  kunna 
åstadkommas  genom  ett  antal nya båtplatser 
vid  Kiaholmen  och  Solskensviken  samt  i  ett 
längre perspektiv vid Svanevik. 

 

 
Svaneviks småbåtshamn.  
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 Gästhamnsbryggan  bör  flyttas  för  att möjlig‐
göra  ett  utökat  antal  båtplatser  norr  om 
Kiaholmen. 

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
ska säkerhet och tillgång till bryggor och farled i 
de befintliga hamnarna beaktas. 

 Det totala användandet av uppläggningsytorna 
över året bör studeras med  inriktning mot ett 
ökat och välvårdat användande. 
 

 
Båtuppläggning vid Kiaholmen, en av de platser där 
ny bebyggelse bör kunna tillkomma.  
 
 

 Vid  kommande  prövningar  enligt  plan‐  och 
bygglagen bör följande gällande uppläggnings‐
områdena i området studeras; 
‐ Ändrad  användning  av  uppläggnings‐

området vid Idrottsvägen.  
‐ Möjligheterna  att  utöka  uppläggnings‐

området vid Saltsjöbadsvägen. 
‐ Sätt  att  avskärma  båtuppläggnings‐

områdena  från  omgivande  natur  och  den 
byggda miljön. 

 

På båtuppläggningsplatsen vid Idrottsvägen bör ny 
bebyggelse kunna bli möjlig.  

 

 Eventuell  försäljning  av  arrenden/tomträtter 
inom  området  ska  föregås  av  detaljplane‐
läggning.  

 Allmänhetens möjlighet  att  använda  området 
ska vara styrande vid avgränsning av bostads‐
och  verksamhetstomter  i  fortsatta prövningar 
enligt plan‐ och bygglagen.  

 Tillkommande  byggnader  skall  gestaltas  med 
hänsyn  till  det  exponerade  läget  vad  gäller 
utformning, material‐ och färgval. 

 Vid  bebyggelse  och  övriga  förändringar  inom 
området ska allmänhetens tillgång till området 
beaktas.  

 Strandpromenaden bör ge en fortsättning längs 
vattnet i området. 

 Kiaholmen bör  tillgängliggöras med bryggdäck 
runt den inre delen av holmen.  

 Enhetliga  skyltar bör  tillkomma  som markerar 
och  tydliggör  gångstråk och målpunkter  inom 
området.  

 Entrén  till  området  bör  ägnas  särskild 
uppmärksamhet  vid  kommande  prövningar 
enligt plan‐ och bygglagen. 

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
ska följande beaktas; 
‐ riksintressena  för  hamn,  farled  och 

kustområdet  
‐ miljökvalitetsnormer 

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
ska följande utredas 
‐ påverkan från framtida klimatförändringar 
‐ potentiellt förorenade områden  

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
samt  övriga  förändringar  ska  påverkan  på 
strandskyddet  utredas  vidare.  De  skäl  som 
åberopas  vid  ytterligare  byggnation  och 
förändringar inom området är skälen 1, 2, 3, 4 
och 5, se s. 11. 
 

Fotomontage ur ”Strategi Vägga/Kollevik”. 
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 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
samt övriga förändringar ska hänsyn tas till  
‐ nyckelbiotop  och  biotopskyddsområde  i 

närområdet. 
‐ hotade arter och skyddsvärda träd. 

 

 
Flygbild från våren 2012. 
 
 

K. YTTERVÄGGA 

 
 
I den södra delen av området ligger Yttervägga som 
utgörs  av  ett  utbyggt  fritidshusområde,  där 
permanentboende  idag  förekommer  på  drygt 
hälften  av  fastigheterna. Marken  är  småkuperad 
med  rikliga  inslag  av  kala  höjder.  Vegetationen 
utgörs  av  buskar  och  långsamt  växande  lövträd, 
företrädesvis ek. Tomterna varierar mellan 700 och 
1300 m2. Delvis  svårtillgängliga markremsor  finns 
mellan fritidshusens tomter och stränderna. En stor 
del av området omfattas av strandskydd.  
 
För  Yttervägga  finns  områdesbestämmelser  från 
1993  vilka begränsar byggnadernas  sammanlagda 
bruttoarea per tomt till 90 m2 (eller den större area 
som  redovisas  på  karta  tillhörande  områdes‐
bestämmelserna) och tomtarean till (i normalfallet) 
minst  700  m2.  Samma  bestämmelser  finns  för 

Bergsplatån,  norr  om  Yttervägga,  i  områdes‐
bestämmelser från 1994. 
 

 
Hus på naturtomt i Yttervägga. 
 
Storleken på de befintliga byggnaderna inom varje 
fastighet  varierar,  det  finns  de  som  är  bebyggda 
med 90 m2 eller mindre, men det  finns också en 
betydande  andel  där  byggnaderna  är  större.  I 
dagsläget  råder  därmed  olika  förutsättningar  för 
olika fastighetsägare. 
 
Området har i och med utbyggnad av va‐ledningar 
kommit  att  ianspråktas  alltmer  för  permanent‐
boende. Därmed har behov av att kunna uppföra 
carportar  uppstått.  Storleksmässigt  är  tomterna 
som  normala  villatomter,  de  har  dock  en  tydlig 
karaktär  av  naturtomter  med  byggnaderna  väl 
inpassade i landskapet. Vägsystemet uppfyller inte 
moderna  krav  på  permanentbebyggelse.  I  den 
södra delen av Yttervägga finns Vägga udde.  
 

 
Vägga udde 
 
Bostadsfastigheterna  på  såväl  Yttervägga  som 
Bergsplatån är i privat ägo. Bebyggelsen uppfördes 
på 1930‐talet på naturtomter och byggnaderna var 
ursprungligen relativt  små  och  av  enkel  karaktär. 
Öster  om  Idrottsvägen  och  söder  om  Kolleviks‐ 
vägen  finns  ett  område med  friliggande  villor  på 
arrendetomter.  Väster  om  villorna  finns  en  båt‐
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uppläggningsplats och i öst gränsar bebyggelsen till 
Kolleviks rekreationsmiljö.   
 

Planeringsmål och rekommendationer 

 Området  ska  bestå  som  ett  fritids‐  och 
bostadsområde. 

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande  eller  nya  områdesbestämmelser/ 
detaljplan.  

 Det  är  väsentligt  att  behålla  den  befintliga 
karaktären  i  Yttervägga och Bergsplatån både 
när det gäller vägsystem och bebyggelse.  

 Vid  framtida  prövningar  enligt  plan‐  och 
bygglagen ska hänsyn tas till landskapsbild och 
natur‐ och kulturvärden.  

 Eventuell försäljning av arrenden inom området 
ska föregås av detaljplaneläggning. 

 Viss ny bostadsbebyggelse bör kunna  tillåtas  i 
den  norra  delen  av  området,  söder  om 
Kolleviksvägen.    

 Vid  ny  bostadsbebyggelse  ska  hänsyn  tas  till 
omgivande  bebyggelse  och  naturmiljö. 
Naturens  värde  ska  inordnas  som en  kvalité  i 
boendet. 
 

Skissen  redovisar  en  möjlig  lokalisering  av  ny 
bebyggelse. 
 

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
ska följande beaktas; 
‐ riksintresset i kustområdet  
‐ miljökvalitetsnormer 

 Framtida  klimatförändringars  påverkan  ska 
utredas  i  kommande  prövningar  enligt  plan‐ 
och bygglagen.  

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
samt  övriga  förändringar  ska  hänsyn  tas  till  i 
området förekommande nyckelbiotop. 

 Hänsyn ska tas till hotade arter och skyddsvärda 
träd. 

 Enhetliga  skyltar bör  tillkomma  som markerar 
och  tydliggör  gångstråk och målpunkter  inom 
området och i närområdet.  

 Tillgängliggöra  vissa  stråk  på  Vägga  udde 
genom  t  ex  ett  trädäck.  Även  sittmöjligheter 
skulle kunna öka området attraktivitet. 

 Badstegar  skulle  kunna  placeras  på  lämpliga 
ställen längs med kusten. 
 
 

 

 
 

L. ROSENKÄLLANS 
VÅTMARKSOMRÅDE 

 
 
Rosenkällans  våtmarksområde,  i  den  nordvästra 
delen av området, utgörs  idag  till stor del av vass 
med inslag av björk, tall och al i de yttre delarna. Till 
våtmarksområdet  mynnar  lakvatten  från  den 
nedlagda  deponin  i  Hunnemara.  Inom  området 
finns  ett  antal mindre  stigar.  Befintlig  detaljplan 
anger  till  stora  delar  allmän  plats;  park  eller 
plantering.  
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Rosenkällans våtmarksområde. 
 

Planeringsmål och rekommendationer 

 Området  är  i  främsta  hand  avsett  som  ett 
rekreations‐ och friluftsområde. 

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan.  

 Områdets  attraktivitet  bör  kunna  öka  genom 
att skapa öppna vattenytor, en utsiktsplats för 
fågelskådning,  sittmöjligheter  samt 
lättillgängliga stigar i anslutning till våtmarken.  

 Sedimentationsdammar  för  rening  av  lak‐
vattnet bör kunna anläggas inom området. 

 Viss ny bostadsbebyggelse bör kunna  tillåtas  i 
anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i den 
norra delen av området, invid Durkvägen.   
 

Skissen  redovisar  en  möjlig  lokalisering  av  ny 
bebyggelse  i  anslutning  till  befintligt  bostads‐
område. 
 

 Vid  ny  bostadsbebyggelse  ska  hänsyn  tas  till 
omgivande  bebyggelse  och  naturmiljö. 
Naturens  värde  ska  inordnas  som en  kvalité  i 
boendet. 

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
ska följande beaktas; 
‐ riksintresset i kustområdet  
‐ miljökvalitetsnormer 

 Framtida  klimatförändringars  påverkan  ska 
utredas  i  kommande  prövningar  enligt  plan‐ 
och bygglagen.  

 Hänsyn ska tas till hotade arter i området. 

 Enhetliga  skyltar bör  tillkomma  som markerar 
och  tydliggör  gångstråk och målpunkter  inom 
området och i närområdet.  
 
 

M.  KOLLEVIKS  CAMPING  OCH 
STUGBY

 
 
Området omfattas av Kolleviks camping och stugby 
som kommunen anlade i början av 1960‐talet. Idag 
erbjuder  campingen  ca  55  uthyrningsstugor  i 
varierande  storlek  samt  campingplatser. 
Bebyggelsen  inom  planområdet  består  huvud‐
sakligen av  fritidsstugor  i ett plan, uppförda med 
träfasader  och  sadeltak.  Stugorna  norr  om 
Kolleviksvägen  står  på  plintgrund  väl  inpassade 
efter  terrängförhållanden  och  orienterade  med 
entréfasaden mot söder. 
 

 
Uthyrningsstugor i Kollevik. 
 
Utöver  campingverksamheten  finns  även 
grustennisbanor,  minigolf,  boulebana,  båt‐
uthyrning,  lekplats, grillplatser,  servering  samt en 
mindre butik. Den gällande detaljplanen möjliggör 
en utveckling av camping‐ och stugverksamheten. 
Inom planområdet finns möjlighet till en utökning 
med  ca  40  stugor.  Även  en  utökning  av  service‐
byggnader föreslås. I den nordöstra delen bedriver 
Karlshamns  tennisklubb  sin  verksamhet.  Tennis‐
klubbens  verksamhet  säkerställs  i  detaljplanen. 
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Samtidigt möjliggörs för camping och stugby inom 
området för att skapa en flexibilitet i planen.  
 

Planeringsmål och rekommendationer 

 Området är i främsta hand avsett för camping‐ 
och stugverksamhet. 

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan.  

 Vid  en  eventuell  flytt  av  tennisklubbens 
verksamhet  skulle kolonistugor eller  fritidshus 
kunna tillkomma om utbyggnadsmöjligheterna 
för  camping  och  stugbyverksamhet  inte 
utnyttjas  och  inget  annat  idrottsändamål 
ersätter tennisbanorna. 

 På längre sikt skulle bostäder kunna tillkomma i 
den  nordöstra  delen  av  området  om 
utbyggnadsmöjligheterna  för  camping  och 
stugbyverksamhet inte utnyttjas. 

 Vid eventuell ny bostadsbebyggelse ska hänsyn 
tas  till  omgivande  bebyggelse  och  naturmiljö. 
Naturens  värde  ska  inordnas  som en  kvalité  i 
boendet. 
 

 
Utdrag  ur  illustration  hörande  till  gällande 
detaljplan redovisande möjlig stugutbyggnad. 

 

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
ska följande beaktas; 
‐ riksintresset i kustområdet  
‐ miljökvalitetsnormer 

 Framtida  klimatförändringars  påverkan  ska 
utredas  i  kommande  prövningar  enligt  plan‐ 
och bygglagen.  

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
samt  övriga  förändringar  ska  hänsyn  tas  till  i 
närområdet  förekommande  biotopskydds‐
områden och nyckelbiotoper. 

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
samt  övriga  förändringar  ska  påverkan  på 
strandskyddet utredas. 

 Hänsyn ska tas till hotade arter.  

 Enhetliga  skyltar bör  tillkomma  som markerar 
och  tydliggör  gångstråk och målpunkter  inom 
området och i närområdet.  

 
 

N. KOLLEVIKS 
REKREATIONSMILJÖ 

 
 
Området  kan beskrivas  som  ett  kustnära område 
med  lövskog  och  en  del  öppnare  ytor.  Kolleviks 
badplats  finns  i den nordöstra delen, vilken är en 
populär  badstrand.  Naturen  i  området  genom‐
korsas av flera stigar.  
 

 
Kolleviks badplats. 
 
Området  omfattas  av  detaljplanen  för  Kolleviks 
camping  och  stugby  och  markens  ändamål  är 
planlagd som allmän plats; natur.   

 
Planeringsmål och rekommendationer 

 Området  är  i  främsta  hand  avsett  som  ett 
rekreations‐ och friluftsområde. 

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande eller ny detaljplan. 
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 Karlshamns  kommun  bör  utreda  möjligheten 
att  bilda  ett  naturreservat  för  ett  större 
kustområde öster om stadskärnan där Kolleviks 
rekreationsmiljö bör kunna ingå.  

 Ny bostadsbebyggelse bör inte tillåtas. 

 Vid fortsatt prövning enligt plan‐ och bygglagen 
samt  övriga  förändringar  ska  hänsyn  tas  till  i 
området  förekommande  biotopskydds‐
områden och nyckelbiotoper. 

 Hänsyn ska tas till fornminnen inom området. 

 Hänsyn ska tas till hotade arter och skyddsvärda 
träd. 

 Enhetliga  skyltar bör  tillkomma  som markerar 
och  tydliggör  gångstråk och målpunkter  inom 
området och i närområdet.  

 Strandpromenaden bör  kunna  förlängas  längs 
med  kusten  inom  området.  I  en  fortsättning 
skulle slingan även kunna sträcka sig vidare till 
Tegelbruksviken via Bjälkudden. 

 Befintliga  gångstråk  bör  förbättras  med 
avseende  på  beläggning,  sittmöjligheter  och 
tillgänglighet. 

 Badstegar kan placeras på lämpliga ställen längs 
med kusten.  

 
 

O. SOMMARSTADEN  

 
 
1953  lokaliserades  kolonistugområdet  Sommar‐
staden  till  Vägga,  vilket  i  mitten  av  1980‐talet 
kompletterades  med  ytterligare  stugor  söder 
därom.  För  Sommarstaden  finns  områdes‐
bestämmelser  från  1994.  Tomtmarken  ska 
användas  för  kolonistugor  och  trädgårdsodling. 
Inom området  finns även  vissa områden avsedda 
för  gemensamt  bruk.  Områdesbestämmelserna 
reglerar  att  stugor  ska  ha  träfasad  med 

takbeläggning av plåt eller papp. År 2000 ändrades 
den södra delen av områdesbestämmelserna så att 
byggnadernas  sammanlagda bruttoarea per  tomt, 
vilken ska vara minst 300 m2, höjdes från maximalt 
40 m2 till 50 m2 och den högsta nockhöjd från 4 till 
4,5  meter.  Syftet  med  planändringen  var  att 
underlätta  för  visst  fritidsboende,  vilket  då  var 
ganska vanligt  förekommande  inom denna del av 
området.  
 

 
Stuga i den södra delen av Sommarstaden, Kolleviks 
stugförening. 
 

Planeringsmål och rekommendationer 

 Området  ska  bestå  som  ett  fritids‐  och 
bostadsområde. 

 Alla  väsentliga  förändringar  ska  ske  enligt 
gällande  eller  nya  områdesbestämmelser/ 
detaljplan.  

 Framtida  klimatförändringars  påverkan  ska 
utredas  i  kommande  prövningar  enligt  plan‐ 
och bygglagen.  

 I den norra delen av området bör karaktären av 
kolonistugområde med trädgårdsodling bestå.  

 I  den  södra  delen  bör  karaktären  av 
fritidshusområde bestå. 

 Hänsyn ska tas till hotade arter i området. 
 
 

UTVECKLING AV 
TRAFIKSITUATIONEN I VÄGGA 
Trafiksituationen  för  såväl  fordon  som  gång‐  och 
cykeltrafikanter  upplevs  allmänt  som  otydlig  och 
rörig på flera håll i Väggaområdet. På vissa sträckor 
finns  ingen  separering  av  olika  trafikslag  vilket 
skapar  en  otrygg  situation  för  oskyddade 
trafikanter. Det finns stora säsongsvariationer vad 
det  gäller  trafikmängder  inom  området.  Trafiken 
kommer  att  öka  i  takt  med  utvecklingen  av 
området. Ju fler besökare, boende och verksamma 
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desto  större  blir  trycket  på  vägar,  parkering  och 
säkerhetsfrågor.  För  att  förbättra  den  befintliga 
situationen och möta den utveckling som kommer 
att  ske  i området  krävs  att man prioriterar  gång‐ 
och cykeltrafik och kollektivtrafik. Väggaområdets 
geografiska  läge gör att många besökare, boende 
och  verksamma  bör  kunna  röra  sig  till  och  från 
området till fots, med cykel eller kollektivtrafik om 
bara rätt förutsättningar finns.  
 
För  att  åstadkomma  en  förbättring  av  trafik‐
situationen  är  det  viktigt  att  bearbeta  de  svaga 
punkterna,  stärka  sambanden  och  länkarna  i 
området  samt  att  tydligare markera  entréer  och 
målpunkter i området.  
 
Mot denna bakgrund har en trafikutredning tagits 
fram, benämnd Trafikutredning Vägga, vilken är en 
del av denna programhandling. Syftet har varit att 
göra  en  helhetsanalys  av  programområdet  med 
avseende  på  tillgänglighet  för  olika  färdmedel, 
parkeringssituation  för  biltrafik  och  trafikföring 
inom  området.  Effekterna  av  ett  scenario 
innehållande  eventuella  framtida  exploateringar, 
uppdelat i tre etapper, för området har tagits fram 
och  utreds  och  konsekvensbeskrivs.  Målet  med 
trafikutredningen  är  att  en  långsiktigt  hållbar 
trafikföring och parkeringssituation inom program‐
området ska möjliggöras.  
 
I  utredningen  beskrivs  inledningsvis  nuläget  i 
Väggaområdet och vilka brister som finns idag, och 
vilka utmaningar området står inför vid eventuella 
exploateringar.  Vidare  prognostiseras  trafik‐
mängder för gång, cykel, kollektivtrafik, tung trafik 
och  bil  i  tre  antagna  exploateringsscenarier  och 
effekterna  av  dessa  konsekvensbeskrivs.  Även 
parkeringsbehovet  studeras. Slutligen presenteras 
förslag  på  åtgärder,  enligt  fyrstegsprincipen,  som 
på  bästa  sätt  hanterar  konsekvenserna  i  de  olika 
etapperna. Se vidare i bilagd utredning. 
 

 

SAMMANFATTANDE 
KONSEKVENSBEDÖMNING 
 

Hållbar utveckling 
I  det  politiska  handlingsprogram  för  hållbar 
utveckling  i  Karlshamns  kommun  som  antogs  i 
kommunfullmäktige  2007  framhålls  vikten  av  att 
erbjuda  kommuninvånarna  attraktiva  boende‐
miljöer  där  tillgänglighet,  livskvalité  och  trygghet 

sätts i förgrunden. Inom programområdet bedöms 
dessa aspekter vara väl uppfyllda.  
 
Att finna lägen för nya bostäder inom det aktuella 
programområdet  är  angeläget  ur  såväl  ett 
hållbarhetsperspektiv  som  när  det  gäller 
möjligheten att kunna erbjuda attraktiva bostäder i 
kommunen. Boendekvalitéerna i Väggaområdet är 
många.  Här  kan  nämnas  närheten  till  service, 
arbetsplatser,  skolor,  hav  och  natur  som  några 
exempel.  Det  finns möjligheter  att  till  fots, med 
cykel eller allmänna kommunikationer ta sig till en 
stor del av de målpunkter man besöker i sin vardag, 
vilket  i  sin  tur  kan  bidra  till  ett  minskat  bil‐
användande.  
 
Att  i ett så stadsnära  läge, som Väggaområdet är, 
kunna  möjliggöra  för  en  fortsatt  utveckling  av 
idrottsanläggningar  samt  även  andra  typer  av 
verksamheter bedöms bidra positivt till en hållbar 
utveckling. Inom 1 km från programområdet bor ca 
7000 personer. Många människor har därmed inom 
gång‐ och cykelavstånd områden och anläggningar 
för  idrott,  rekreation  och  friluftsliv  samt  även 
arbetsplatser, restauranger etc. i en mycket vacker 
och tilltalande miljö. 
 

Mobility management  
Påverkande åtgärder för att öka andelen som går, 
cyklar och  åker  kollektivt  kallas  även  för mobility 
management. Mobility management är ett koncept 
för  att  främja  hållbara  transporter  genom  att 
förändra  resenärers  attityder  och  beteenden. 
Grundläggande  är  att  påverka  beteenden  innan 
resan har börjat. Mobility management kan också 
innebära  att  genom  information  och 
kommunikation  effektivisera  användandet  av 
transportinfrastrukturen.  Till  exempel  kan 
marknadsföring av förbättringar  i cykelvägnätet få 
upp ögonen för cykeln som transportmedel för fler 
än de redan inbitna cyklisterna. 
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Arbete  med  mobility  management  har  stor 
potential  i  planeringen  av  nya  områden  då 
kommunen  och  byggherrar  har  möjligheter  att 
verka i riktning mot ett hållbart resande redan från 
början. Insatser skulle även med fördel kunna göras 
vid  Väggaskolan  och  idrottsanläggningar  inom 
området för att skapa ett mer hållbart resande.  
 

 
Flygbild från våren 2012. 
 

Befolkningsutveckling 
Att möjliggöra nya bostäder  i  kommunen öppnar 
upp  för omflyttning och  inflyttning  till kommunen 
och  bidrar  till  en  ökad  rörlighet  på  bostads‐
marknaden. I förlängningen ökar detta möjligheten 
för alla att få tillgång till en bostad som passar dem.  
 
Som exempel på vikten av att tillskapa nya bostäder 
kan nämnas att efter att bostadsområdet Snittings‐
viken  färdigställts  märktes  en  tydlig  uppgång  i 
befolkningsmängden  i  kommunen.  Dessa  till‐
kommande  bostäder  tillsammans med  ytterligare 
ett  färdigställt  bostadsområde  i  Karlshamns  stad 
(Hinseblick)  under  samma  period  bedöms 
medverkat  till  en  ökad  rörlighet  på  bostads‐
marknaden  och  i  förlängningen  en  positiv 
befolkningsutveckling. 
 
 

 
 

Befolkningsutvecklingen 2002 – 2011. 
 

I  dagsläget  finns  en  efterfrågan  på  bostäder  i 
kommunen.  I  sammanhanget  kan  nämnas  att  ca 
190 personer/familjer står i kommunens tomtkö. 
 

Planförhållanden 
I  dagsläget  tillåter  gällande  detaljplaner  inom 
Väggaområdet  delvis  verksamheter  som  bedöms 
som  mindre  lämplig  markanvändning  och  inom 
vissa delar av området kring Väggaviken finns ingen 
detaljplan  som  reglerar hur marken  får  användas 
och hur man får bygga. Denna situation kan leda till 
en icke önskvärd utveckling av området. Följderna 
kan  också  bli  att  då  behov  av  förändringar 
uppkommer  är  det  svårt  att  se  hur  den  enskilda 
åtgärden påverkar helheten och vilka konsekvenser 
den medför.  
 
Ett av huvudskälen till att kommunen arbetar med 
att ta fram ett program för hela Väggaområdet är 
att det finns ett stort behov av att se helheten, ta 
ett  samlat  grepp  och  göra  en  sammanvägd 
bedömning  av  hur  området  ska  utvecklas  och 
bevaras  i framtiden. Programmet ska ange tydliga 
mål och utgångspunkter  för  framtida detaljplane‐
läggningar och andra  förändringar  inom program‐
området. 
 

Framtida markanvändning 
Väggaområdet är i första hand ett rekreations‐ och 
institutionsområde  (skolor  och  idrotts‐
anläggningar). Men inom området finns även inslag 
av  bostäder,  olika  typer  av  verksamheter  och 
småbåtshamnar.  Dessa  berikar  området,  skapar 
mötesplatser och liv och rörelse såväl vid olika tider 
på  dygnet  som  året  runt  och  är  därmed mycket 
viktiga  inslag  i  området  för  att  skapa  trygghet, 
mångfald och en levande miljö.  

 
 
Väggaområdets  betydelse  för  friluftsliv  och 
rekreation är mycket stor och ett av huvudsyftena 
med planarbetet är att förstärka områdets karaktär 
som en allmänhetens mötesplats för rekreation och 
friluftsliv.  I  kommande  detaljplaner  för  området 
kommer  naturmarken  att  planläggas  som  allmän 
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plats; natur. En allmän plats får inte stängas av för 
allmänheten och inte heller fastighetsindelas så att 
enskild rätt uppkommer. Eventuellt skulle också ett 
naturreservat  kunna bildas  för  ett  större område 
innefattande  viss  naturmark  inom  program‐
området samt även markområden i östlig riktning. 
Denna fråga bör studeras vidare.    
 
Mot  denna  bakgrund  föreslås  ny  exploatering 
endast  på  redan  ianspråktagna  ytor  som  kan 
omvandlas  och  förtätas  eller  på  ytor  som  ur 
rekreations‐ och friluftshänsyn har ringa betydelse.  
 
Inom  programområdet  bör  såväl  ytterligare 
bostäder som verksamheter och båtplatser kunna 
tillkomma i anslutning till befintlig infrastruktur. För 
att  möjliggöra  för  en  del  av  de  föreslagna 
förändringarna  krävs  att  pågående  verksamheter 
omlokaliseras.  Denna  fråga  kommer  att  studeras 
vidare  i  fortsatta  planarbeten  inom  berörda 
områden. 
 

Allmänhetens tillträde 
Allmänhetens tillträde och passage genom området 
ska  vara  styrande  vid  fortsatta  prövningar  enligt 
plan‐  och  bygglagen.  Ambitionen  ska  vara  väg‐
ledande  vid  såväl  ny  bebyggelses  placering, 
utformning  som  innehåll.  Tillgången  till  området 
och  framförallt  kustremsan  kommer  därmed  inte 
att minska. Områden med otydlig infrastruktur bör 
prioriteras i syfte att underlätta för allmänheten.  
 

Landskapsbild 
Landskapsbilden  i  området  kommer  delvis  att 
förändras  vid  ett  genomförande  enligt 
programmet. De för exploatering avsedda ytorna är 
dock  redan  ianspråktagna  och  byggnation  finns 
redan  inom  dem  eller  i  direkt  anslutning  varför 
påverkan blir mindre än om oexploaterade platser 
ianspråktagits.  Lämplig  placering,  höjd  och 
utformning av ny bebyggelse och övrig  föreslagen 
exploatering kommer att studeras vidare i fortsatta 
prövningar  enligt  plan‐  och  bygglagen  för  att 
minimera påverkan på landskapsbilden.  
 

Natur‐ och kulturmiljö 
Vid ny byggnation  samt övriga  förändringar  inom 
programområdet  ska  säkerställas  att  omgivande 
natur‐ och kulturmiljö inte påverkas negativt. Inför 
upprättande  av  detaljplaner  i  området  kommer 
områdesvisa  naturinventeringar  att  göras  för  att 
säkerställa  att  skyddsvärda  träd,  rödlistade  arter 
etc. ej påverkas negativt.  
 

 
 
I sammanhanget kan byggnationen i Snittingsviken 
nämnas. Här omvandlades under början av 2000‐
talet ett tidigare otillgängligt område (reningsverk) 
till  ett mycket  attraktivt  bostadsområde  utan  att 
inkräkta på strandpromenad eller omkringliggande 
natur‐ och kulturmiljö.   

 

Riksintressen 
Ett  genomförande  av  de  åtgärder  som  föreslås  i 
programhandlingen  och  som  inom  vissa  delar 
kommer  att  regleras  i  efterföljande  detaljplaner 
bedöms  inte  skada  riksintresset  för  kulturmiljö‐
vården eller försvåra tillkomsten eller utnyttjandet 
av  riksintressena  för hamn och  farled.  Inte heller 
riksintresset  för  kustzonen  bedöms  påverkas 
negativt.  Riksintressena  kommer  att  beaktas  vid 
fortsatta prövningar enligt plan‐ och bygglagen. 
 

 
 

Miljökvalitetsnormer 
Ett  genomförande  enligt  det  föreslagna 
programmet  bedöms  inte  medföra  att  gällande 
miljökvalitetsnormer  för  omgivningsbuller  (SFS 
2004:675) eller utomhusluft  (SFS 2001:527) över‐
skrids. Inte heller berörs förordningen om fisk‐ och 
musselvatten  (SFS  2001:554)  eller  Vattenmyndig‐
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hetens  föreskrifter  avseende  kvalitetskrav  för 
vattenförekomster  i  södra  Östersjöns  vatten‐
distrikt.  Miljökvalitetsnormerna  kommer  att 
beaktas  vid  fortsatta  prövningar  enligt  plan‐  och 
bygglagen.  
 

Hälsa och säkerhet 
Framtida  klimatförändringar  kommer  att  beaktas 
för  markområden  lokaliserade  i  anslutning  till 
vattendrag och hav vid  framtida prövningar enligt 
plan‐ och bygglagen. Kommunens grundläggnings‐
policy kommer att beaktas. 
 
Nytillkommande bebyggelse avses anslutas till det 
kommunala vatten‐ och avloppsnätet, detta liksom 
dagvattenhanteringen  kommer  att  studeras  i 
samband med kommande prövningar enligt plan‐ 
och  bygglagen.  För  dagvattenhanteringen  bör 
tekniska  lösningar särskilt beakta och anpassas till 
klimatanpassningsåtgärder för hantering av ökade 
nederbördsmängder och översvämningsrisker.  
 
Även  frågor  som  radonförekomst och  förorenade 
område  kommer  att  utredas  vid  framtida 
prövningar enligt plan‐ och bygglagen. 
 

Strandskydd 
I samband med upprättande av detaljplaner  inom 
programområdet  avser  kommunen  genom  en 
planbestämmelse upphäva visst strandskydd  inom 
planområdena. För vilka områden en bestämmelse 
om upphävande avses införas kommer att studeras 
närmare och beskrivas i fortsatta planarbeten.  
 

 
 
I  kommande  detaljplaner  kommer  det  i 
motiveringen  till  upphävandet  att  ingå  en 
redovisning  av  de  berörda  strandområdenas 
värden  för  växt‐  och  djurlivet  och  den  allemans‐
rättsliga  tillgängligheten  med  precisering  på  fri 
passage, samt en beskrivning av konsekvenserna av 
planförslaget  för dessa värden.  Inom det aktuella 
programområdet  kan  skälen  1  ‐  5  komma  att 
åberopas, se vidare under rubriken FÖRSLAG, s. 25.  
 
 

Även andra förändringar, som t ex anläggandet av 
en  stig  kan  föranleda  behov  av  att  upphäva 
strandskyddet.  Detta  får  studeras  närmare  och 
beskrivas  i  samband  med  att  förändringen  blir 
aktuell. 
 

Sammanfattande bedömning 
Sammantaget  bedöms  områdets  värde  som 
rekreations‐  och  friluftsmiljö  och  dess  natur‐  och 
kulturmiljö  inte  påverkas  negativt  och  de 
föreslagna exploateringarna bedöms  inte  inkräkta 
på allmänhetens tillgång till strandområdet.  
 
Beträffande  behovet  av  miljökonsekvens‐
beskrivning så har det inte bedömts vara möjligt att 
i  detta  tidiga  skede  ta  ställning  till  den  frågan. 
Programmet  kommer  troligtvis  att  följas  av  både 
detaljplaner  som  kan  antas  få  betydande  miljö‐
påverkan och de som inte kan antas få det. I vissa 
fall  kommer  det  därmed  att  krävas  en  miljö‐
konsekvensbeskrivning,  MKB,  enligt  4  kap.  34  § 
plan‐ och bygglagen,  PBL, medan det  i  andra  fall 
inte  kommer  att  göra  det.  Inför  upprättande  av 
detaljplaner  inom  olika  delområden  av  program‐
området  kommer  en  behovsbedömning/av‐
gränsning av miljökonsekvensbeskrivning att göras 
och samråd ske med länsstyrelsen i frågan.  

 

AVSLUTNING 
Detta  program  avser  peka  på  de  viktiga 
planeringsmål  och  rekommendationer  som 
framtida  prövningar  enligt  plan‐  och  bygglagen 
samt  övriga  förändringar  inom  området  bör  ta 
utgångspunkt i.  
 
Programmet omfattar ett stort geografiskt område 
och förslag av vitt skilda karaktärer, såväl små som 
stora  förändringar. Mot denna bakgrund kommer 
de  förslag  som  läggs  fram  i  programmet  att 
studeras vidare och genomföras etappvis under en 
lång tidsperiod. 
 
Den  kunskap  och  kännedom  om  Väggaområdet 
som  finns  hos  såväl  allmänhet,  boende, 
verksamma,  föreningar,  politiker  som  sakkunniga 
inom olika områden är avgörande i planeringen av 
framtidens Vägga.   
 
 

 


