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Förord

Översiktsplanen är en långsiktig vision för hela kommunen, en utblick mot framtiden. Den redovisar hur kommunens mark- 
och vattenområden ska användas samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen ska vara 
vägledande och ge underlag för beslut vid detaljplanering, bygglovhantering och tillståndsprövning.

Karlshamns kommun har goda förutsättningar för att aktivt och långsiktigt delta i arbetet med omställning till ett hållbart 
samhälle. Översiktsplanen har som övergripande mål att kommunen ska utvecklas på ett hållbart sätt där en social, ekologisk 
och ekonomisk dimension beaktas och planen visar på hur detta kan ske.

Översiktsplan Karlshamn 2030 är av strategisk karaktär och klargör långsiktiga strukturella frågeställningar och utvecklings-
strategier för kommunen. Huvudinriktningen är att kommunen ska växa genom komplettering och förtätning i kombination 
med byggande i strategiska lägen. Jämte förtätning är närhet till service och natur, funktionsblandning, hållbara kommuni-
kationer, god infrastruktur, miljövänlig energi och levande landsbygd de ledord som utgör grunden för den utveckling som 
presenteras i översiktsplanen. Planen anger att bebyggelseutveckling i centrala, havsnära och kommunikationsnära lägen ska 
tjäna som princip för prioriterad utbyggnadsordning för kommunen. I översiktsplanens tematiska tillägg redovisas hur vind-
kraftsetableringar och landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan ske samt hur kulturhistoriska och estetiska värden kan tas 
till vara och utvecklas inom Karlshamns riksintressanta stadskärna.

För att översiktsplanen ska få en tydligt långsiktig och strategisk roll måste innehållet i den bygga på en aktiv medverkan från 
politiker och allmänhet. Kommunikation och medborgardialog har därför givits hög prioritet i arbetet med att ta fram den 
nya kommunomfattande översiktsplanen. Dialogen har även syftat till att skapa delaktighet och inte minst engagemang för 
framtidens hållbara Karlshamn.

Översiktlig planeringen är en ständigt pågående process då nya frågor väcks och förutsättningar ändras över tid. För att 
översiktsplanen ska fylla sin funktion som aktuellt inriktningsdokument måste översiktsplaneringen utvecklas till en rullande 
planering där huvudinriktningen förfinas genom fördjupningar av översiktsplanen och i strategiska programarbeten.

Karlshamn är en kommun med många kvaliteter för boende, företag och besökare. Karlshamns innerstad med fina handels- 
traditioner, attraktivt boende med närheten till hav och natur, ett rikt kulturliv, en levande landsbygd, vacker skärgård och 
goda kommunikationer är bara några av alla kvalitéer. Det finns med andra ord mycket att bygga vidare på när Karlshamn 
växer och utvecklas. 

Tillsammans skapar vi en plats för liv och lust!

Per-Ola Mattsson      Annika Westerlund
Kommunstyrelsens ordförande    Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Jan Bremberg      Mats Bondesson
Byggnadsnämndens ordförande    Byggnadsnämndens vice ordförande

Göran Persson      Emina Kovacic
Kommundirektör      Stadsarkitekt
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Inledning

Karlshamn 2030 

En plan för framtiden!
En översiktsplan är ett vägledande dokument som inte 
är juridiskt bindande. Planen ska ge stöd för kommande 
beslut om mark- och vattenanvändning och bebyggelse- 
utveckling i enlighet med bestämmelserna i plan- och 
bygglagen. 

I Karlshamns nya översiktsplan presenteras strategier, 
principer och initiativ kring Karlshamns utveckling de 
kommande tjugo åren. Visionerna i översiktsplanen har 
hämtats in genom en bred dialog med medborgare,  
privata aktörer, myndigheter och kommunala förvalt-
ningar, förbund och bolag.

Översiktsplanen ska ses som en vägvisare som pekar ut 
färdriktningen mot visionsåret 2030.  Översiktsplanen är 
ett levande dokument som även fortsättningsvis kommer 
att behöva aktualiseras i takt med att förutsättningar och 
omvärlden ändras, men vår förhoppning är att huvud- 
dragen i visionen ska stå sig väl över tid. 

En viktig målsättning är att förstärka kommunen med 
attraktiva boendemiljöer och en bra grogrund för 
befintliga och nya företag i kommunen och regionen. 
Översiktsplanen ska även skapa grundläggande fysiska 
förutsättningar för den övergripande kommunala vision 
som definieras under parollen ”Karlshamn, en plats för liv 
och lust”: 

I Karlshamn möts människor, tankar byts och företag gror 
och frodas i inspirerande miljöer med den digitala tekniken 
som hävstång i ett hållbart samhälle. Karlshamn är en 
kulturell mötesplats med sitt rika utbud av konst, teater och 
musikupplevelser. Med attraktiva boenden för varje livsstil 
och behov vid havet, i staden eller skogen skapar vi tillsam-
mans en plats för liv och lust.

Avgränsning
Ämnesmässig: Mark- och vattenanvändning
Geografisk: Karlshamns kommun
Tidsmässig: fram till år 2030

Bakgrund och ansvar
Arbetet med att förnya översiktsplanen från 2007 
initierades våren 2011, då byggnadsnämnden beslutade 
att föreslå kommunfullmäktige att en aktualitetsöversyn 
enligt PBL 4 kap 14 § (PBL 1987:10) skulle göras.

Som utgångspunkt för sammanställningen av planför-
slaget har de diskussioner som förts inom samhälls-
byggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen använts om dagens ambitioner 
för mark- och vattenanvändningen. Under planprocessen 
har dessutom medborgarna fått möjlighet att föra fram 
synpunkter om planförslaget. Det politiska ansvaret har 
vilat på byggnadsnämnden och kommunstyrelsen som 
gemensamt ansvariga för de politiska styrsignalerna 
under planeringsprocessen. Byggnadsnämnden har fram 
till och med samrådet haft ett särskilt ansvar för arbetets 
formella organisation. Efter samrådet är kommunstyrel-
sen beslutandeinstans. Stadsmiljöavdelningen arbetar 
numera direkt mot kommunstyrelsen med översiktspla-
nearbeten såväl kommunomfattande, som fördjupningar 
och tematiska tillägg. Den slutliga planen antas av kom-
munfullmäktige. 

Syfte
Översiktsplaneringens syfte är att ge överblick och visa 
på sammanhang så att även snabba förändringar kan 
relateras till mer stabila förhållanden såsom bebyggelse- 
strukturer, naturresurser etcetera. Översiktsplanen ska 
redogöra för huvuddragen i kommunens framtida mark- 
och vattenanvändning samt vara ett dokument och en 
process där Karlshamns struktur (bebyggelsestruktur, 
trafikstruktur, grönstruktur etcetera.) diskuteras och 
vidareutvecklas i samverkan med beslutsfattare och 
medborgare.

Översiktsplanens 
dokument

Utvecklingsstrategier
De långsiktiga strategierna för kommunens utveckling 
har vi samlat i detta dokument som är en viktig del av 
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kommunens översiktsplan. Här beskriver vi bland annat, 
under rubriken ”Så här ser det ut år 2030!”, målbilder och 
framtida visioner.  

Fakta och underlag
I denna del har vi samlat underlag och fakta. Här redovi-
sar vi allmänna planeringsförutsättningar och områden 
med skydd i lagstiftningen. Här redovisas bland annat 
riksintressen, miljö- och riskfaktorer, kommunikationer, 
infrastruktur och regionala frågor.

Miljökonsekvensbeskrivning
I denna del finns en miljökonsekvensbeskrivning vilken 
analyserar planens konsekvenser utifrån ekologiska, 
sociala och ekonomiska aspekter. 

Tematiska tillägg
Till översiktsplanen finns tre tematiska tillägg.

Vindbruksplan

Till översiktsplanen hör en vindbruksplan som redovisar 
förutsättningar och ställningstaganden kring vindkraf-
tens utbyggnad i kommunen. I vindbruksplanen finns en 
bedömning av planens konsekvenser och alternativ.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS
Ett annat tillägg till översiktsplanen är dokumentet om 
LIS. Detta behandlar frågan kring landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Dokumentet redovisar områden som kan 
vara lämpliga för bostadsutveckling eller för utveckling av 
friluftsliv och besöksnäring i strandnära lägen. I handlingen 
finns en bedömning av konsekvenser och alternativ. 
 

Bevarande och utvecklingsplan  
för Karlshamns innerstad
Till översiktsplanen hör även en bevarande- och utveck-
lingsplan för Karlshamns innerstad. Bevarande- och 
utvecklingsplanen avser att underlätta ett bevarande och 
en utveckling av den värdefulla kulturmiljön i Karlshamns 
riksintressanta innerstad. 

Annat underlag
Förutom översiktsplanens dokument finns ett flertal ut-
redningar som legat till grund för ställningstaganden som 
görs i översiktsplanen. Till dessa hör bland annat Trafik-
vision Karlshamn 2030, VA-plan, Bostadsförsörjningspro-
gram, Handelsutredning, Utredning av Å-rummet och 
Karlshamns entréstråk, Trafik- och parkeringsutredning 
– Karlshamns centrum, Klimatanpassningsunderlag samt 
Program för Väggaområdet. Översiktsplanen hänvisar i 
förekommande fall till vidare läsning i dessa dokument.

 
Konsekvensbedömning
Till denna översiktsplan finns en miljökonsekvensbeskriv-
ning som är en särskild rapport, vilken analyserar planens 
konsekvenser utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska 
aspekter. Konsekvenserna av ställningstaganden rörande 
vindkraftetableringar och landsbygdsutveckling i strand-
nära lägen redovisas i respektive dokument.

Läsanvisning
I din hand håller du Utvecklingsstrategier som är en del 
av antagandehandlingen till den tredje versionen av den 
kommunomfattande översiktsplanen för Karlshamns 
kommun. Föregående översiktsplan antogs av Kom-
munfullmäktige 2007. Denna del av översiktsplanen 
avser att ge en bild av de visioner och viljeinriktningar 
som kommer att vara styrande för kommunens framtida 
utveckling, med sikte minst fram mot år 2030. I Fakta 
och underlag redovisas planeringsförutsättningarna mer 
ingående. 

Planprocessen och 
medborgarinflytande

Projektorganisation
Arbetet med översiktsplanen leds av stadsarkitekt Emina 
Kovacic på uppdrag av kommunstyrelsen samt kommu-
nens byggnadsnämnd. Handläggare på stadsmiljöavdel-
ningen är arkitekt Jonas Ronsby och planarkitekt Jeanette 
Conradsson. Medverkat har även planarkitekt Mikael 
Bäckman, miljöingenjör Stan Weyns samt gis-samordnarna 
Toomas Randsalu och Daniel Johnsson.  

Utvandrarmonumentet i Hamnparken. Karl Oskar blickar ut 
mot havet mot den nya framtiden medan Kristina kastar en 
blick bakåt.
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Samrådsmöten
Under samrådstiden arrangerades ett samrådsmöte för 
att informera om översiktsplanens innehåll och för att 
öppna upp för diskussion kring översiktsplanens visioner.
 

Mötesplatser
För att få tillfälle att informera om översiktsplanen och 
diskutera visionerna i den sökte vi under samrådstiden 
upp platser där folk rör sig. Där iordningställde vi tempo-
rära mötesplatser kring Karlshamns framtid. 

Mötesplatserna tillika utställningsplatserna var Rådhuset, 
kommunens samtliga bibliotek samt Citygallerian i Karls-
hamn, ”Gallerian” på Östra piren och Stortorget.

Genomfört samråd
Inkomna synpunkter har efter samrådet redovisats och 
bemötts i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen 
godkändes i byggnadsnämnden respektive kommun-
styrelsen under november månad 2013. De politiska 
ställningstaganden som gjorts beträffande inkomna 
synpunkter har legat till grund för de förändringar av 
översiktsplanens innehåll som skett mellan samråd och 
utställning. 

Utställning
Under utställningen gavs tillfälle att lämna synpunkter på 
den reviderade handlingen. Även under utställningen har 
översiktsplanen tillgängliggjorts för kommuninvånarna 
via utställningar, hemsidan och möten. 

Inkomna synpunkter har redovisats och bemötts i ett 
särskilt utlåtande. De politiska ställningstaganden som 
gjorts beträffande inkomna synpunkter har legat till 
grund för översiktsplanens slutliga utformning.

Såväl samrådsredogörelsen som det särskilda utlåtandet 
är en del av översiktsplanens dokument.

Avstämning av arbetet har återkommande skett med 
kommunstyrelsen och byggnadsnämnden genom styr-
gruppen som bestått av Sven-Åke Svensson, kommunal-
råd och ordförande i kommunstyrelsen, Marco Paulsson, 
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, Jan Bremberg, 
ordförande i byggnadsnämnden, Magnus Olsson, 2:e vice 
ordförande i byggnadsnämnden samt kommundirektör 
Göran Persson, stadsarkitekt Emina Kovacic och strate-
gisk chef Rolf Borgström. Medverkat i styrgruppen har 
även tidigare kommundirektör Bengt Mattsson.

Medborgardeltagande
När översiktsplanen utarbetas eller kompletteras med 
fördjupningar och tillägg för vissa områden är det viktigt 
att den får en bred demokratisk förankring. I arbetet med 
denna översiktsplan har mycket kraft ägnats åt att möta 
allmänheten och få in visioner och idéer redan i ett tidigt 
skede. Därefter har visionen för Karlshamns framtid satts 
samman i en samrådshandling, vilken var föremål för 
samråd under april – juni 2013. 

Samrådet kring översiktsplanen är en viktig del av plan-
processen. Genom samrådet ges kommunmedborgare, 
myndigheter och olika intressegrupper möjlighet att 
komma med synpunkter på översiktsplanens innehåll och 
på hur olika samhällsintressen vägts mot varandra. Ut-
ställning av den reviderade översiktsplanen genomfördes 
under juli – oktober 2014 och planen var klar för att antas 
av kommunfullmäktige i mars 2015. 

 
Temamöten
Tidigt i processen har ett stort antal temamöten hållits 
med representanter för kommunens förvaltningar och 
bolag, skolelever samt inbjudna myndigheter och olika pri-
vata aktörer. Syftet har varit att samla in idéer och bygga 
upp ett kunskapsunderlag kring olika planeringsfrågor. 

 
Bygdemöten
Ingen känner en ort lika bra som den som bor och verkar 
i den. Så var tanken och därför arrangerades möten i 
kommunens alla större orter och samhällen. På mötena 
diskuterades Karlshamns framtid i stort men fokus på 
diskussionerna låg främst på det lokala perspektivet. 

Det gula utskicket
För att nå ut brett skickades en visionsinbjudan ut till alla 
hushåll i mitten av februari 2012. Den gula skriften med ett 
stort frågetecken på framsidan bestod av en stor kommun-
karta omkring vilken man fritt fick formulera synpunkter 
och visioner om Karlshamns framtid. Många nappade på 
idéen och över 250 visioner lämnades in till kommunen.

Utställning på Stortorget under samrådet.



Planstrategi 
 – ett hållbart Karlshamn
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Bakgrund
Det är viktigt att se Karlshamns framtida utveckling ur  
flera perspektiv och i samklang med mål och strategier  
för nationell, regional och lokal utveckling. Åtta ledord 
utgör grunden för den utveckling som presenteras i  
översiktsplanen. 

Ledorden har sin utgångspunkt i såväl miljö-, folkhälso- och 
transportpolitiska mål etcetera. som övergripande strate-
giska dokument. Det finns en speciell koppling till miljö- 
målet ”God bebyggd miljö” samt till strategin ”Attraktiva  
Blekinge” och kommunens samlade vision ”Karlshamn,  
en plats för liv och lust”. 

God bebyggd miljö
Miljömålet ”God bebyggd miljös” övergripande målfor-
mulering innebär att städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöan-
passat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. Översiktsplanen 
ska vara ett instrument för att visa hur kommunen avser 
att arbeta för att uppnå miljömålen.

Attraktiva Blekinge
Den regionala utvecklingsstrategin, ”Attraktiva Blekinge, 
Blekingestrategin 2014-2020”, fungerar som en länk 
mellan olika planeringsnivåer; kommunal, nationell och 
EU-nivå. Syftet med strategin är att Blekinge ska utvecklas 
på ett hållbart sätt, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 
Genom fyra insatsområden: ”Bilden av Attraktiva Ble-
kinge”, ”Livskvalitet”, ”Arbetsliv” och ”Tillgänglighet”, ges 
konkreta målbilder och verktyg för hur regionen kan växa.  
Översiktsplanen ansluter på flera sätt till strategin. Den 
ska ge förutsättningar för attraktiva platser och miljöer 
för boende, arbete och rekreation. I planen betonas också 
betydelsen av god kollektivtrafik och hållbara transport-
system.  

Karlshamn, en plats för liv och lust
En samlad vision, ”Karlshamn, en plats för liv och lust”, 
har tagits fram i syfte att fungera som ett stöd för kom-
munkoncernens samtliga verksamheter i det strategiska 
arbetet. Den förtydligas med fyra fokusområden för 
utvecklingsarbete; ”Ett rikt liv för alla”, ”Delaktighet och 
nyskapande”, ”Kultur som lyfter” samt ”Med ny teknik som 
hävstång”. Översiktsplanen ska fungera som ett verktyg 
och stöd för att skapa förutsättningar att förverkliga 
visionen. Den kan bland annat, genom framsynt fysisk 
planering, bidra till att möjliggöra attraktiva miljöer och 
mötesplatser. 

Åtta ledord
En huvudfråga i översiktsplanen är strävan efter en hållbar 
utveckling för Karlshamns kommun där en social, ekolo-
gisk och ekonomisk dimension beaktas. Hållbar utveckling 
är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd 
samhällsutveckling. Ytterst handlar det om livskvalitet  
– för alla – nu och i framtiden. 

Nedan presenteras de åtta ledord som Karlshamns 
kommun definierat som viktiga i strävan efter en hållbar 
utveckling. Ledorden utgör grunden för de strategiska 
vägvalen, utvecklingsinriktningen, utbyggnadsordningen 
och de tematiska och geografiska utvecklingsområden 
som presenteras i översiktsplanen. 

I miljökonsekvensbeskrivningen föreslås indikatorer för att 
mäta i vilken mån en utveckling i enlighet med ledorden 
bidrar till en hållbar utveckling. Avsikten är att vid upprät-
tande av detaljplaner stämma av hur dessa uppfyller led- 
orden och därmed bidrar till en utveckling mot ett hållbart 
Karlshamn.

Planstrategi – ett hållbart Karlshamn
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Pusslet illustrerar de åtta ledord som utgör grunden för den utveckling som presenteras i översiktsplanen.
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Förtätning
Att ha korta avstånd mellan viktiga funktioner i samhället 
såsom bostäder, arbetsplatser, offentlig och kommersiell 
service för mycket positivt med sig. Förtätningar och 
kompletteringar av befintliga byggda miljöer ger goda för-
utsättningar för gång- och cykeltrafik och skapar underlag 
för en väl utbyggd kollektivtrafik – hållbara kommunikatio-
ner. Förtätning är därmed en viktig komponent i strävan 
att minska bilberoendet i samhället och betydelsefull för 
det nationella och regionala målet om  en fördubbling av 
kollektivtrafiken. I förlängningen innebär detta bättre luft-
kvalitet och därmed bättre arbets- och boendemiljöer och 
en bättre folkhälsa. En stad eller tätort anpassad för män-
niskan istället för bilen ger också en trevligare miljö och 
kan hjälpa till att förstärka dess attraktivitet. Förtätning 
av städer och tätorter ger också ökat underlag för både 
kommersiell och offentlig service och minskar behovet av 
energi och transporter. 

 

 
Hållbara kommunikationer
Genom att komplettera och förtäta befintliga bebyggelse-
miljöer ges goda möjligheter till hållbara kommunikatio-
ner, det vill säga att gå, cykla och resa kollektivt. Förtät-
ningar och funktionsblandning skapar förutsättningar för 
korta avstånd mellan bostad, arbete och service. Genom 
att lokalisera ny bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen 
skapas ett större underlag för kollektivtrafiken vilket kan 
bidra till en större turtäthet. Om fler väljer att gå, cykla 
och resa kollektivt får vi bättre luft, behagligare ljudnivå, 
mindre trängsel, ökad trivsel, mer utrymme för socialt liv, 
ökad säkerhet och en bättre folkhälsa.

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 håll-
bara transporter genom att förändra resenärers attityder 
och beteenden. 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.

 

Funktionsblandning 
En blandad bebyggelse där olika funktioner såsom 
bostäder, arbetsplatser och service är integrerade med 
varandra ger intressanta och variationsrika miljöer. 
Funktionsblandning bidrar till att befolka gaturum, torg 
och platser och skapar därmed olika mötesplatser. Ett rikt 
socialt liv under merparten av dygnets timmar är viktigt 
för att skapa trygghet och det bidrar till mångfald och en 
levande miljö. En funktionsblandad bebyggelse kan även 
ge människor möjligheten att bo kvar i samma område 
hela livet. Funktionsblandning ger förutsättningar för 
korta avstånd mellan bostad, arbete och service –  
hållbara kommunikationer.

 

Servicenära
Stadslivet – i bemärkelsen utbud och folkliv – är störst  
i Karlshamn, men kan öka även i övriga tätorter genom 
en medveten satsning på förtätning och försköning av 
centrummiljön. I tätorternas centrum ska kommersiell 
och offentlig service prioriteras tillsammans med en 
utveckling av centrumnära bostäder. Detta stärker förut-
sättningarna för lokalt samhällsliv, ökar tryggheten och 
ger nya attraktiva miljöer för verksamheter att etablera 
sig i. Genomströmningen i gaturum, på torg och platser 
gynnar handel och servicefunktioner, slumpmässiga mö-
ten och social integration. Att bygga i servicenära lägen 
ger ökat underlag för både befintlig och ny service, vilket 
i förlängningen minskar behovet av energi och transpor-
ter och ger förutsättningar för hållbara kommunikationer.
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Naturnära
Parker, lekplatser och naturområden är självklara och 
nödvändiga beståndsdelar i en god bebyggd miljö då de 
tillför boendemiljöer frilufts- och hälsovärden. De gröna 
områdena är viktiga för kommunens hållbarhet, utifrån 
såväl sociala, biologiska som miljömässiga perspektiv. 
Grönområdena ska vara tillgängliga för alla i staden 
vare sig det är en närpark, en skog eller en strand. Den 
tätortsnära naturen har stor betydelse för människors 
möjlighet till upplevelse av växter och djur och bidrar till 
förståelse för människans del av helheten och vår roll i 
livsväven. Forskning visar att vistelse i naturen minskar 
stress, sänker blodtryck och puls samt ökar koncen-
trationsförmågan. Barn som har möjlighet att vistas i 
naturen är ofta friskare och har bättre motorik än de som 
vistas mera sällan i naturen. Att ha korta avstånd till natu-
ren är en kvalitet och ett självklart mål för såväl befintliga 
som nya skolor och bostäder i kommunen.

 
Miljövänlig energi
Förnybara energikällor är energi som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov. Förnyelsebar energi 
är en förutsättning för en hållbar utveckling i samhället 
och den energi som används ska i så stor utsträckning 
som möjligt vara förnyelsebar. Detta sker i första hand 
genom en utbyggnad av fjärrvärmenätet och en utveck-
ling av vindkraften i kommunen. Energianvändningen ska 
vara effektiv och resurssnål. Fjärrvärme är en miljövänlig 
uppvärmningsform och att som i Karlshamn ta tillvara 
industrins överskottsvärme är ett resurssnålt sätt att få 
värme. Även möjligheten att tillvarata energi från lokalt 
tillgängliga organiska restprodukter i form av hushålls- 
avfall, gödsel och avloppsslam är väsentlig. På längre sikt 
är sol, vind och vatten de självklara energikällorna.

 
God infrastruktur
I samhällsplaneringen satsar vi framför allt på att bygga 
och utveckla våra tätorter där det redan finns en väl 
utbyggd infrastruktur. Till infrastruktur brukar man 
vanligtvis räkna system som omfattar vägar, järnvägar, 
energisystem, internet och vatten- och avloppsnät. Ett 
samhälle ska ha en god infrastruktur och bra förutsätt-
ningar för säker trafik. Goda förbindelser med omvärlden 
är viktigt för att knyta ihop kommunen med regionen 
och omvärlden. En väl fungerande infrastruktur är en 
viktig förutsättning för ett välmående samhälle och ett 
konkurrenskraftigt näringsliv. Hållbara lösningar, såsom 
nya vägar och ”ringleder” i strategiskt viktiga lägen, ska 
eftersträvas då de minskar både persontransporternas 
och varutransporternas hälso-, miljö- och klimatpåverkan. 
Bland annat kan detta bidra till en väl fungerande  
kollektivtrafik.  

 
Levande landsbygd
Närproducerade livsmedel är en viktig del i utvecklingen 
mot ett hållbart och hälsosamt samhälle. I detta sam-
manhang utgör kommunens landsbygd en stor resurs. 
Trenden mot alltmer ekologiskt och närodlat kommer 
att påverka utvecklingen på landsbygden och kan leda 
till bland annat fler gårdsbutiker, mindre slakterier och 
mejerier och därmed en positiv näringslivsutveckling. 
Det är av stor vikt att det närproducerade blir tillgängligt 
för kommunens invånare till exempel genom att lokala 
handlare får tillgång till produkterna och att skolor och 
äldreboenden får möjlighet att servera mat gjord på när-
producerade livsmedel. En levande landsbygd ger barn 
möjlighet att lära sig var maten kommer från. 

Landsbygden utgör en resurs inte bara genom sina livs-
medelsråvaror och möjligheten att sluta kretslopp. Här 
finns natur- och kulturvärden, sjöar och vattendrag och 
en annan typ av boendemiljöer än vad staden och tätor-
terna har att erbjuda. En levande landsbygd är en resurs 
för alla kommuninvånare. 
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Fem strategiska vägval

Utbyggnadsstrategi  
20 minutersstaden
Cirka 75 % av kommunens befolkning bor inom 7 km från 
Karlshamns torg. Detta ger goda förutsättningar för kol-
lektivtrafik och gång- och cykeltrafik.  
 
Totalt bedöms översiktsplanen ge förutsättningar för cirka      
2 000 nya bostäder inklusive de förtätnings- och komplette-
ringsmöjligheter som finns inom tätorternas kransbebyggel-
se samt framtida bebyggelse på landsbygden. Översiktspla-
nen ger därmed förutsättningar för runt 4 000 nya invånare 
(med en boendetätheten på 2 personer/hushåll). 

Merparten (cirka 85 %) av de framtida lägena för bostäder 
är lokaliserade inom 7 km från Karlshamns torg och en 
betydande andel (cirka 70 %) av dessa inom 5 km från 
centrum. Runt hälften av de bostäder översiktsplanen ger 
förutsättningar för är lokaliserade inom 2 km från Karls-
hamns torg. Inom dessa radier har man möjlighet att inom 
20 minuter nå Karlshamns centrum med kollektivtrafik  
(7 km), cykel (5 km) eller till fots (2 km). 

Utbyggnadsstrategi öst – väst
En övergripande målsättning och utbyggnadsstrategi i 
Karlshamns kommun är att verksamheter, industri, hamn 
etcetera. i huvudsak ska lokaliseras väster om Karlshamn, 

medan bostadsbebyggelsen ska placeras i eller i anslut-
ning till stadskärnan samt i riktning österut. 

Bostäder i staden och öster om Karlshamn

Detta ger förutsättningar för ny bostadsbebyggelse i 
den del av kommunen där det finns störst exploaterings-
tryck och efterfrågan från nuvarande och tillkommande 
kommuninvånare. Här finns också goda förutsättningar 
för närhet till service, bra kollektivtrafik, grönområden, 
etcetera.

 

Verksamheter väster om Karlshamn

Detta ger goda förutsättningar för hamnens framtida 
utveckling samt för övriga befintliga och tillkommande 
verksamheter. Karlshamns hamn i Stilleryd är av riksin-
tresse med stor betydelse för regionens utveckling.

Utbyggnadsstrategi sammanbinda
Utvecklingen att låta Karlshamn och Asarum växa sam-
man genom ett handelstråk i nord-sydlig riktning har 
pågått under ett antal år med utbyggnader av verksam-
heter både norr- och söderifrån.  

Att underlätta denna utveckling ger förutsättningar för 
en fortsatt satsning på ett lättillgängligt handels- och 
verksamhetsområde jämte ett grönt å-rum väl anpassat 
för fotgängare och cyklister i en trafiksäker och estetiskt 
tilltalande miljö. Områdets strategiska läge mellan Karls-
hamn och Asarum gör att det kan betjäna en stor del av 
kommunens invånare. 

BoendeVerksamheter

N

N
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Utbyggnadsstrategi tätorter 
En bärkraftig och hållbar utveckling innebär att kommu-
nen växer i de befintliga tätorterna; Karlshamn, Asarum, 
Mörrum, Svängsta, Hällaryd och Åryd.  
 
Förtätning och komplettering i befintliga tätorter ger 
förutsättningar för att lokalisera bebyggelse till mark som 
är lämpad för ändamålet, med hänsyn till möjligheterna 
att ordna trafik, infrastruktur och samhällsservice i övrigt. 

Ur ett hållbarhetsperspektiv är det främst orter med för-
utsättningar för ett gott serviceutbud i kollektivtrafiknära 
lägen som bör växa. Detta ger också goda förutsättningar 
för att bevara jordbruksmark för livsmedelsproduktion och 
naturområden för rekreation.

Utbyggnadsstrategi  
landsbygd och skärgård
Det ska finnas goda förutsättningar att bo och arbeta i 
mindre skala utanför tätorterna, såväl i kust- som mellan- 
och skogsbygden. Kommunens landsbygd och skärgård 
ska leva. 

 
Landsbygden och skärgården är viktiga delar i kom-
munens identitet och skapar möjlighet att bevara och 
utveckla kulturlandskapet med värden för kulturmiljö, 
rekreation och biologisk mångfald. Med en levande  
landsbygd finns bättre förutsättningar att utveckla  
besöksnäring och lokala aktiviteter. 

N

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

Stadsbebyggelse 
• Eftersträva ett levande centrum för handel, kultur, 

service, näringsliv och utbildning. 
• Bygg funktionsblandat och öka bostadsinnehållet. 
• Utveckla mötesplatser och attraktiva stadsrum.
• Utveckla parkytor. 
• Skapa god regional tillgänglighet.
• Prioritera gående, cyklande och kollektivtrafik.
• Värna och utveckla de kulturhistoriska värdena. 
• Ta tillvara och förbättra vattenkontakten.
• Främja god arkitektur och stadsbyggnad.

Delområden med utvecklingsinriktning stadsbebyggelse:
A1. Stadskärnan, A2. Skeppsbron – Östra piren, A4. Stationen, 
A5. Österport

Tätortsbebyggelse 
• Bygg funktionsblandat; bostäder, arbetsplatser, 

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

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

kollektivt.

Delområden med utvecklingsinriktning tätortsbebyggelse:
A3. Kransbebyggelse i Karlshamn, A6. Sjölyckan, A16. Å-
rummet i Karlshamn, B1. Centrum i Asarum, B2. Kransbebyg-
gelsen i Asarum, C1. Centrum i Mörrum, C2. Kransbebyggelsen 
i Mörrum, D. Hällaryd, E1. Centrum i Svängsta, E2. Kransbebyg-
gelsen i Svängsta, F. Åryd, H. Björkenäs  
 

Bostäder 
• Verka för att tillskapa nya bostäder och förskolor. 

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

kollektivt.  

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

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

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

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

kollektivt.

Delområden med utvecklingsinriktning verksamheter: A15. 
Horsarydmark, B5. Janneberg, B6. Duveryd, C7. Perstorp, J1. 
Stilleryd - Kölö, J2. Horsaryd, J3. Västra infarten, K. Elleholm

Idrott och friluftsliv 
• Utveckla anläggningar och områden för idrott och 

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

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

kollektivt. 

Delområden med utvecklingsinriktning idrott och friluftsliv: 
A7. Vägga – Kollevik, A8. Långakärr, A9. Hunnemara, A11. Bjäl-
kudden – Lindeborg, A13. Stärnö, A14. Stenhagen – Munkahus, 
B3. Asarumsdalen, B7. Torarp, B8 Björkliden, B10. Långasjönäs, 
C3. Å-rummet i Mörrum, C4. Rosenholm, C6. Jössa slätt, E3. 
Marieborg - Aborresjön.

Landsbygd och natur 
• Verka för att nya bostäder lokaliseras nära befintlig 

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

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

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

strandnära lägen.

Delområden med utvecklingsinriktning landsbygd och natur: 
B9. Tostarp – Froarp – Tararp, L. Ringamåla och västra skogs-
bygden, M. Halahult och östra skogsbygden, N. Västra mellan- 
och kustbygden, O. Östra mellan- och kustbyden, P. Hällaryds 
och Åryds skärgård

Hav
• Verka för goda förutsättningar för havsanknutna verk-

samheter och friluftsliv med beaktande av natur- och 
miljövärden.

Delområde med utvecklingsinriktning hav: Q. Östersjön
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Kartan illustrerar de sju områdesvisa utvecklingsinriktningarna som presenteras i översiktsplanen.
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Utbyggnadsordning
I planen görs inte någon prioritering eller tidssättning av 
olika geografiska områdens utveckling. Som strategisk 
översiktsplan ska Karlshamn 2030 vara flexibel och ge 
beredskap för ett samhälle i förändring. Målet är ett håll-
bart Karlshamn 2030. Karlshamn ska fortsätta växa på ett 
långsiktigt hållbart sätt genom att i första hand tillämpa 
tre utbyggnadsprinciper, enligt nedan. För att kunna 
genomföra detta är en kommunal markförsörjningsplan, 
med utgångspunkt i översiktsplanen, av central vikt.  

Bygg och utveckla centralt
Att bygga och utveckla i de befintliga tätorterna gynnar 
en ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling. 
Förtätning och komplettering ger förutsättningar för god 
tillgänglighet till service och kommunikationer, möjliggör 
mötesplatser och attraktiva, trygga miljöer. Befintlig 
infrastruktur kan nyttjas och förstärkas och utvecklingen 
innebär en hushållning med mark och resurser. 

Framförallt satsningar i Karlshamns tätort bedöms bidra 
till en hållbar utveckling. 

Bygg och utveckla havsnära
Havet är en av kommunens största tillgångar. Att bygga 
och utveckla i havsnära lägen erbjuder invånare och 
besökare goda och attraktiva miljöer för boende, arbete 
och friluftsliv. Många människor ser närheten till havet 
som en stor livskvalité. Att tillskapa goda havsnära 
miljöer är i enlighet med såväl regionala som kommunala 
strategidokument. 

Framförallt satsningar i anslutning till stadskärnan och 
österut bedöms bidra till skapande av attraktiva livsmil-
jöer och ger förutsättningar för en hållbar utveckling. 

Bygg och utveckla 
kommunikationsnära
Goda kommunikationer är nödvändiga för kommunens 
utveckling. Att bygga och utveckla i kommunikationsnära 
lägen gynnar en hållbar utveckling. Tillgången till goda 
allmänna kommunikationer är avgörande för ett hållbart 
resande såväl i ett lokalt som regionalt perspektiv. Det 
ger möjligheter till såväl arbetspendling som resor på 
fritiden. För verksamheter är närhet till väg, järnväg och 
hamn nödvändigt.  
 
Framförallt satsningar i Karlshamns tätort med omnejd 
bedöms bidra till en hållbar utveckling. 

Kommande fördjupningar 
och strategiska program
Översiktsplanen är ett övergripande och strategiskt 
dokument som pekar ut en långsiktig och hållbar 
färdriktning för kommunen som helhet. Många frågor 
behöver dock studeras mer ingående och detta kommer 
att göras i kommande fördjupningar av översiktsplanen 
och i föreslagna strategiska programarbeten. Dessa bör 
fortlöpande tas fram efter att den kommunomfattande 
översiktsplanen är antagen. För havet avses en kommun- 
övergripande havsstudie initieras. Områdenas exakta 
avgränsning studeras närmare i kommande skeden.

Tätorter
Utvecklingen av Karlshamn och Asarum behöver studeras 
närmare i fördjupningar och då gärna i ett sammanhang 
för att ge en samlad bild av förhållandet orterna emellan. 
Även Mörrums och Svängstas förutsättningar behöver 
utredas närmare i fördjupningar av översiktsplanen med 
fokus på bland annat utvecklingen av turism, verksam-
heter och boende. Hällaryds och Åryds förutsättningar 
behöver studeras närmare i programarbeten med fokus 
på bland annat utvecklingen av turism, verksamheter och 
boende. Även Björkenäs kan behöva studeras närmare i 
ett programarbete, detta sker lämpligast gemensamt med 
grannkommunerna.

Vettekulla – Matvik
Förutsättningarna i Vettekulla – Matvik behöver utredas 
närmare i ett programarbete med fokus på bland annat 
utvecklingen av friluftsliv, turism och boende med ut-
gångspunkt i att en ny vägsträckning mellan Karlshamn 
och Matviks hamn byggs.

Skärgården
VA-utbyggnaden i skärgården ökar trycket på byggnatio-
ner. Det planeras även för ett stort antal nya båtplatser i 
kommunen och behovet av att tillgängliggöra skärgården 
för den båtburna besökaren ökar. Dessa och andra frågor 
behöver utredas närmare i en fördjupning av översikts-
planen.

Stilleryd till Elleholm
Området väster om Karlshamns stadskärna präglas idag 
av industrier och tyngre verksamheter. För att långsiktigt 
säkra verksamheterna och för att möjliggöra för en ut-
veckling av området för verksamheter, bland annat med 
växthus, bör ett programarbete göras för området mellan 
Södra cell i väster och Stilleryd och Karlshamn i öster.
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Kartan redovisar områden där fördjupningar av översiktsplanen och strategiska programarbeten föreslås. Områdenas exakta 
avgränsning studeras närmare i kommande skeden.
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Tematiska 
utvecklingsområden
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Tematiska utvecklingsområden

Inledning 

Planstrategin – ett hållbart Karlshamn, berör den fysiska 
planeringen inom olika områden och samhällssektorer. 

I detta kapitel behandlas ett antal tematiska utvecklings-
områden. Här redovisas kommunens viljeinriktningar, 
ställningstaganden och rekommendationer rörande 
boende och service, näringsliv, landsbygd, kust, skärgård 

och hav, grönstruktur, fritid och folkhälsa, kommunikatio-
ner och infrastruktur, teknisk försörjning, riksintressen, 
natur- och kulturmiljöer, regionala frågor samt miljö- och 
riskfaktorer. 

För fakta och underlag som till exempel statistik och  
kartmaterial rörande dessa frågor hänvisas till Fakta  
och underlag.

 

Boende och service

Näringsliv

Landsbygd, kust, 
skärgård och hav

Grönstruktur, fritid 
och folkhälsa

Kommunikationer 
och infrastruktur

Teknisk försörjning

Riksintressen

Natur- och kultur-
miljöer Regionala frågor

Miljö- och risk-
faktorer

10 utvecklingsområden
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Boende och service

Bostäder och boendemiljöer
Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande 
kvaliteter som påverkar såväl tillväxten som välfärden 
i kommunen. Planeringen för att utveckla boendet är 
därför en viktig del i Karlshamns kommuns strategiska 
planering. I samhällsplaneringen ska vi framför allt satsa 
på att bygga och utveckla våra tätorter där det redan 
finns en väl utbyggd service och infrastruktur. Att ha  
korta avstånd mellan viktiga funktioner i samhället 
såsom bostäder, skolor och annan service för mycket 
positivt med sig, inte minst vad gäller möjligheterna till 
hållbara kommunikationer, det vill säga. att gå, cykla och 
resa kollektivt mellan vardagens målpunkter.

Kommunens viljeinriktning

• Att arbeta för att skapa en attraktiv och god livsmiljö 
för alla människor oavsett kön, ålder och etnisk 
tillhörighet.

• Att planera för bostadsbebyggelse i attraktiva lägen 
med god tillgänglighet till tätortsnära park- och 
naturområden, kollektivtrafik och service.

• Att utforma såväl bebyggelseområden som infra-
struktur och grönområden på ett sätt som känne-
tecknas av trygghet, mångfald samt en god tillgäng-
lighet för alla.

• Att planera för trygga, säkra, tillgängliga och använd-
bara offentliga utemiljöer och trafikmiljöer.

• Att arbeta för att skapa tätorter med tydlig identitet 
och god arkitektur där man tydligt kan avläsa olika 

tidsepoker och avtryck, även från vår egen tid. Detta 
innebär att en god arkitektur med hög kvalitet, iden-
titet och självkänsla ska främjas.

• Att stimulera och ge förutsättningar för ett aktivt 
och dynamiskt bostadsbyggande.

• Att kommunen medverkar till att efterfrågan på 
byggklara tomter tillgodoses.

• Att verka för att ungdomars och äldres bostads- 
behov tillgodoses som en del i den ordinarie bostads-
försörjningen.

• Att verka för att både befintliga och nya hus har 
god tillgänglighet och användbarhet för äldre och 
funktionshindrade.

• Att tidigt i planeringen beakta behoven av särskilt 
boende för äldre och funktionshindrade. Bostäderna 
ska, om det är möjligt, integreras i det ordinarie 
bostadsbeståndet. I övrigt ska kommunen verka för 
att äldres behov av bostäder med god tillgänglighet 
och trygghet tillgodoses inom den ordinarie bostads-
marknaden.

• Att se bevarandet av natur- och kulturmiljöer som en 
tillgång vid planering av områden för bostadsända-
mål. Närheten till natur och hav ska tas tillvara. 

• Att se positivt på initiativ till projekt med ekologisk 
inriktning, såsom energisnåla bostäder och plus-
energihus.

Hur når vi dit?

• Att möjliggöra byggnation av 100 nya bostäder/år 
med stor variation av hustyper och upplåtelseformer. 

• Att behovet av bostäder för personer med svag  
ställning på bostadsmarknaden ska beaktas och i 
första hand tillgodoses genom överenskommelser 
med hyresvärdar.

• Genomför ortsanalyser för Karlshamn, Asarum,  
Mörrum och Svängsta i samband med framtagande 
av fördjupningar (enligt PBL 3:23) av översiktsplanen.

• Ha en god framförhållning vad gäller markinnehav 
(markförsörjningsplan) och planläggning. Satsa 
framför allt på att bygga och utveckla våra tätorter 
där det finns en redan väl utbyggd infrastruktur och 
service.

Vid Mejers plan i Karlshamn har bostädernas utformning 
starkt inspirerats av kulturkvarteren på andra sidan ån.
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• Eftersträva ett varierat utbud av upplåtelseformer, 
bostadstyper och storlekar utifrån bostadsområdets 
förutsättningar. Det är viktigt för att nå ett integre-
rat boende med social hållbarhet.

• Stimulera projekt som ger erfarenhet av nya sätt att 
bygga och bo.

• Understryk och förtydliga landskapets riktningar och 
rumssammanhang vid exploatering och beakta de 
öppna dalgångarna och stråken till så stor del som 
möjligt. Restriktivitet bör råda vad gäller exploate-
ringar längs hittills obebyggda kustavsnitt. 

Näringsliv
I kommunens näringslivspolitiska program understryks 
att Karlshamn ska uppfattas som en företagsvänlig kom-
mun med hög servicenivå, tydliga kontaktvägar och en 
konstruktiv dialog med näringslivets representanter. Kom-
munen ska utmärkas av ett bra näringslivsklimat och dess 
näringspolitik ska grundas på långsiktighet, uthållighet och 
ett förtroendefullt samarbete. 

Karlshamns kommun ska växa med nya invånare, företag 
och arbetsplatser, vara förankrad i en socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar utveckling och spela en betydelse-
full roll i den regionala och nationella utvecklingen.  Goda 
kommunikationer och en expansiv högskola är viktiga för 
en sådan utveckling. 

Kommunens viljeinriktning

Industri- och logistikverksamhet
• Att vidareutveckla en industri- och logistikpark i 

anslutning till Karlshamns Hamn i syfte att skapa fler 
arbetstillfällen och större volymer gods i hamnen.

• Etableringar inom området ska vara inom kategorier-
na; transporttjänster, logistiktjänster, varuförädling, 
livsmedel, energi och process.

• Att utveckla infrastrukturen till och från Karlshamn.

Handel, besöksnäring
• Att stärka Karlshamn som attraktiv handelsplats.

• Att arbeta för en gynnsam centrumutveckling i  
kommunens större tätorter.

• Att utveckla marknadsföring och besöksnäring.

• Att skapa goda förutsättningar för besöksnäring i 
kommunen.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, jord- och 
skogsbruksnäring, täktverksamhet
• Att underlätta för landsbygdsutveckling i strandnära 

lägen. 

• Att skapa goda förutsättningar för jord- och skogs-
bruksnäringen i kommunen.

• Att underlätta för företagande på landsbygden.

• Att skapa goda förutsättningar för täktverksamhet i 
kommunen.  

Övrigt
• Att skapa bra förutsättningar för utveckling av  

högskolan i Karlshamn.

• Att skapa en bra och kontinuerlig dialog med  
företagen i kommunen

• Att förbättra företagsklimatet och underlätta  
företagens myndighetskontakter. 

• Att stärka Karlshamns profil som kommun att bo,  
leva och verka i.

• Att bidra till att skapa en stolthet för kommunen  
och en positiv ”Karlshamnsanda” som präglar alla  
som bor och verkar i kommunen. 

• Att skapa en attraktiv kommun med en god livsmiljö, 
ett attraktivt boende, bra skolor och barnomsorg, väl 
utbyggd biblioteksverksamhet och vuxenutbildning 

Längs västra kajen i Karlshamn, där AAK nu ligger, har det 
sedan slutet av 1800-talet funnits industrier, bland annat 
sockerbruk, textilindustri och spritfabrik.



   29

samt ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter 
med mera. 

• Att utveckla den regionala samverkan för att utnyttja 
resurser på bästa sätt. 

• Att utveckla möjligheterna till arbetspendling. 

Hur når vi dit?

Industri- och logistikverksamhet
• Verka för en förbättring av infrastruktur i regionen, till 

exempel utbyggnad av Sydostlänken och en standard-
höjning av E22. 

• Vidta inte åtgärder som försämrar förutsättningarna 
för Karlshamns hamn. All vattenanvändning som kan 
försvåra utnyttjandet av farlederna är olämplig. Han-
tering och placering av normala muddermassor ska 
efter miljötillstånd kunna ske i hamnens närhet.

• Prioritera riksintressena för hamn, farled, väg och 
järnväg vid eventuella intressekonflikter. 

• Beakta i kommunal planering och tillståndspröv-
ning att hamnen och logistikparken kan komma att 
expandera.

• Genomför översiktliga studier för expansion av logi- 
stikpark väster ut.

• Möjliggör utveckling av fler kajer i första hand i anslut-
ning till befintligt pirområde men också i Munkahus-
viken.

• Upprätta detaljplan i takt med att utvecklingen av 
logistikparken så kräver.

Handel, Besöksnäring
• Planera för en levande innerstad med attraktiva 

mötesplatser. 

• Verka för att befintliga handelsstråk; Torget, Drott-
ning- och Ronnebygatan, ska utgöra de primära han-
delsstråken i centrum. Utveckla torgets funktion som 
mötesplats, möjlig att använda året runt, för såväl 
ungänge, fest som vila. 

• Verka för att befintlig handelsstruktur utvecklas, det 
vill säga. en stark centrumhandel med komplette-
rande mer volymbaserad handel inom sällanköps- och 
dagligvaruhandel utmed Norra Infarten/Strömma/
Janneberg i Karlshamn samt befintliga etableringar i 
Asarum, Mörrum, Svängsta och Hällaryd.

• Planera för att binda samman handelsområdena Norra 
Infarten/Strömma/Janneberg och koppla dessa mot 
centrum.

• Samverka med fastighetsägare, handelsidkare och 
andra aktörer för att uppnå en långsiktigt fungerande 
handelsstruktur.  

• Verka för att göra befintliga och nya områden attrak-
tiva genom till exempel väl fungerande infrastruktur, 
kollektivtrafik och att stimulera till fortsatt utveckling 
av handel och andra stödjande funktioner.

• Verka för att öka Karlshamns attraktivitet som  
boende- och besöksort i syfte att stärka marknads- 
underlaget.

• Verka för att kommunens besöksmål och turism 
utvecklas.

 
• Planera för att stärka förutsättningarna för turism, 

till exempel genom marknadsföring, utbyggnad av 
cykel- och vandringsleder och småbåtshamnar, ökad 
tillgänglighet till skärgården och fler övernattnings-
möjligheter.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, jord- och 
skogsbruksnäring, täktverksamhet
• Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande lands-

bygdsutveckling i strandnära lägen som beskrivs i 
LIS-planen.  

Blekinge Tekniska Högskola har gjort Blekinge känt som  
IT-region.
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• Främja de gröna näringarnas (jord- och skogsbruk)  
utvecklingspotential i strävan efter ett hållbart  
samhälle. 

• Ta endast i anspråk brukningsvärd jordbruksmark för 
andra ändamål om det rör sig om väsentliga samhälls-
intressen som inte kan tillgodoses på annat sätt.

• Skydda skogsbruksnäringen mot åtgärder som kan 
försvåra ett rationellt skogsbruk. Dock måste hänsyn 
tas till natur- och rekreationsvärden.

• Verka för ett väl fungerande enskilt vägnät för att 
underlätta transporter för skogsbruksnäringen.  

• Arbeta i enlighet med kommunens skogspolicy.

• Uppdatera de kommunala skogsbruksplanerna med 
tioårsintervall.

• Satsa på utbyggnad av bredband och övrig teknik som 
underlättar företagande även på landsbygden.

• Verka för och ge stöd för fortsatt landsbygds- och 
skärgårdsutveckling. 

• Etablera inte nya naturgrustäkter i kommunen. 

• Utnyttja redan etablerade täkter.

• Prioritera naturgrusåsarna för vattenförsörjningen 
framför täktverksamhet. 

• Ersätt i möjligaste mån isälvsmaterialet grus/sand 
med bergkross.

• Lägg överskottsmassor på depå inför kommande 
användning.

Övrigt
• Underlätta för högskolan att samarbeta med lokala 

och regionala företag och att kunna erbjuda attrak-
tiva lokaler och miljöer för studier. 

• Utveckla den kommunala servicen för att underlätta 
företagens myndighetskontakter. 

• Utveckla samarbetsformer mellan företag och kom-
munledning.

• Utveckla ett aktivt samarbete med fastighetsägare, 
handelsföreningen och andra näringsidkare. 

• Utveckla möjligheterna till marknadsföring av Karls-
hamns kommun.

• Bedriv en aktiv marknadsföring kring Karlshamns 
kommuns attraktivitet att bo, leva och verka i

• 
• Kommunicera kommunens vision till anställda, invå-

nare och företag i Karlshamns kommun.

• Verka för en god plan- och markberedskap för företag 
som vill expandera eller etablera sig. 

• Verka för att lokalisering av verksamheter huvudsakli-
gen ska ske vid viktiga kommunikationsstråk.

• Samverka med grannkommunerna i regionala frågor 
som infrastruktur och kommunikationer, till exempel 
Sydostlänken, vattenkvaliteten i Mieån och Mörrum-
sån, handelsfrågor, turism, grönstruktur, vattenfrågor, 
cykelvägnät med mera.  

• Utveckla möjligheterna till arbetspendling, till ex-
empel genom parkeringsplatser för samåkning och 
parkeringsplatser i anslutning till angöringspunkter 
för kollektivtrafik.

Landsbygd, kust,  
skärgård och hav
Karlshamns kommun arbetar för en långsiktig hållbar 
utveckling utifrån ekonomiska, ekologiska, sociala och 
kulturella aspekter. Det övergripande målet är en attraktiv 
kommun där människor vill bo och har förutsättningar att 
bo, verka och må bra. I visionen för Karlshamns kommun 
lyfts den goda livsmiljön fram som en viktig faktor för en 
positiv befolknings- och näringslivsutveckling. Landsbyg-
den, kusten och skärgården, dess invånare och företag är 
härvid en tillgång och en möjlighet för hela kommunen. 
Det ska finnas en god livsmiljö med goda möjligheter till 
boende, arbete och försörjning, trygghet och säkerhet, 
kultur- och fritidsverksamhet även på landsbygden och i 
kust- och skärgårdsområdet. Havet ska nyttjas, skyddas 
och förvaltas på ett långsiktigt hållbart sätt.

Samverkansplanen för biosfärområdet Blekinge Arkipelag 
är ett viktigt verktyg för kommunens långsiktiga arbete 
med en levande kust och skärgård. Den fungerar som  
ett underlag vid beslut som berör området och som väg- 
ledande dokument för bevarande och en hållbar utveck-
ling. Utifrån 22 olika strategier säkerställs bevarande- 
värden och stimuleras en utveckling med fokus på entre-
prenörskap. Det handlar exempelvis om den fysiska miljön, 
att utgå från ett hållbarhetsperspektiv vid exploatering för 
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bostäder och verksamheter i området, att skapa förutsätt-
ningar för ett öppet landskap och att verka för minskat 
näringsläckage och goda VA-lösningar. Lika viktigt är att 
främja en hållbar utveckling inom olika verksamheter; jord- 
och skogsbruk, besöksnäring och fiske. Ett företagande 
som utgår från och tar hänsyn till områdets speciella natur- 
och kulturvärden bidrar till att stärka varumärket Blekinge 
Arkipelag och skapar ekonomiska förutsättningar för en 
levande skärgård.

Kommunens viljeinriktning 
Landsbygd 
• Att bidra till en gynnsam landsbygdsutveckling.

• Att ha en positiv inställning till byggnation på lands-
bygden.

 
• Att ny bebyggelse så långt möjligt ska lokaliseras i 

anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. 

• Att ny bebyggelse som innebär stärkt underlag för 
befintlig service ska ses som positiv. 

• Att en levande landsbygd uppnås genom samspel 
mellan naturvård, turism, friluftsliv och areella  
näringar. 

Kust och skärgård
• Att ny bebyggelse placeras och utformas i samklang 

med skärgårdens stora natur- och kulturvärden.  

• Att arbeta för en god landskapsvård kombinerat med 
ett utökat friluftsliv i kust och skärgård. 

• Att arbeta för tillväxt i de näringsgrenar som arbetar 
med och i skärgården. 

• Att ställa sig positiv till ett samarbete med kringlig-
gande kommuner för att tillsammans planera för ett 
hållbart nyttjande av Blekinges kustzon (Miljöbalken 
kap 4 §4) för att kunna säkra kustzonens framtid.  

Hav
• Att nyttjandet av havet ska ske i samklang med ett 

bevarande av havsmiljön, ett fungerande ekosystem. 

Hur når vi dit?

Landsbygd 
• Förmedla kontakter mellan markägare och intressen-

ter vad gäller byggnation på landsbygden.

• Aktualisera, konkretisera och genomföra det lands-
bygdspolitiska programmet i samverkan, inom kom-
munkoncernen. 

• Verka för bredbandsutbyggnad. 

• Främja utvecklingen av turistnäringen. 

Kust och skärgård
• Arbeta utifrån de planeringsmål och rekommendatio-

ner som finns i ”Samverkansplan för biosfärområde 
Blekinge Arkipelag”. Dokumentet ska vara vägledande 
för kommunens planering och övriga åtgärder inom 
området, för fastighetsägare, näringsidkare och 
allmänhet. 

Hav
• Initiera en kommunövergripande havsstudie. Arbetet 

sker lämpligen i samverkan med andra aktörer i regio-
nen som länsstyrelsen, kommuner med flera. 

• Medverka vid framtagande av havsplan för Östersjön 
för att finna den mest lämpliga användningen av havs-
områdets olika delar. 

Landskapet 

Landskapshänsyn

Landskapsbild och exploatering
Under år 2006 genomfördes studien ”Analys av landskaps-
bilden och dess värden i Karlshamns kommun” av Mel-
lanrum Landskapsarkitekter. Syftet med arbetet var att 
påvisa de värden som landskapsbilden i kommunen skapar, 

Landsbygden, kusten, skärgården och havet, dess invånare och 
företag är en tillgång och en möjlighet för hela kommunen.
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samt att ge ett underlag inför bedömningen av i vilken 
grad landskapet visuellt tål olika former av förändringar. 
Landskapsbildsanalysen är avsedd att vara ett redskap för 
att kunna förutse konsekvenser av olika former av exploa-
teringar. Den är även tänkt att vara en hjälp i arbetet med 
bevarandefrågor, liksom i arbetet med landskapsvårdande 
eller landskapsutvecklande åtgärder. 

Anpassning till landskapet vid exploatering 
Det är angeläget vid exploateringar av olika slag, att 
ingreppet anpassas så att det understryker landskapets 
befintliga strukturer, inte förtar dem. Det kan till exem-
pel handla om att följa riktningar i landskapet, eller att 
understryka rumssammanhang. Det är också viktigt att 
signifikanta karaktärer inte slätas ut. När det gäller vilka an-
passningar av en exploatering som ska göras till landskaps-
strukturen är detta givetvis i hög grad beroende på vilken 
form av exploatering som avses; det är stor skillnad i detta 
avseende om man till exempel jämför en grupp bostads-
hus med ett vindkraftverk. Men generellt bör det vara av 
intresse för bevarandet av kommunens landskapsbildsvär-
den att de öppna dalgångarna och stråken får finnas kvar 
till så stor del som möjligt, liksom att man är restriktiv vad 
gäller exploateringar längs de hittills obebyggda kusterna. 

De existerande landskapsrummen bör på olika sätt 
understrykas. Vid placering av ytkrävande bebyggelse, 
till exempel ett större bostadsområde, kan det vara av 
stor vikt att gruppen som helhet lokaliseras inom ett 
och samma landskapsrum, och inte sträcker sig över 
flera landskapsrum, varvid den befintliga rumsstrukturen 
rubbas. Samtidigt kan det finnas en risk att en stor grupp 
får en alltför stor dominans i den typ av relativt sett små 
landskapsrum det handlar om. 

Det är av största vikt att viktiga utblickar bevaras och  
om möjligt förstärks. I vissa fall kan röjning av störande 
vegetation komma ifråga och i andra fall kan man tillgäng-
liggöra utblickar för flera människor genom vägdragningar, 
iordningställande av rekreationsstråk etcetera. Man bör 
vara ytterst restriktiv med att låta exploateringar hindra 
viktiga vyer. Även här handlar det ofta om att hålla de öpp-
na stråken fria från bebyggelse och istället förlägga denna 
till de slutna rummen eller i de öppna rummens kanter. 

Analyskartan på nästa sida redovisar landskapets karak-
tärer och urskiljbara landskapsdistrikt. Vid exploatering 
bör avgränsningarna av dessa distrikt understrykas och 
förstärkas istället för att suddas ut och upplösas. Detta kan 
ske dels genom att man åstadkommer en sammanhållen 
bebyggelsekaraktär inom distrikten, dels genom att de 
öppna rummen kring distrikten behålls obebyggda. 

Landskapets visuella tålighet vid exploatering 
Ett landskap kan allmänt upplevas som visuellt känsligt 
av många anledningar. Det kan till exempel vara därför 
att det har en ålderdomlig karaktär, eller för att det har 
något som gör det unikt ur någon aspekt. Det erbjuder 
kanske vackra utblickar eller är särskilt storslaget på något 
annat sätt. I extremt homogena landskap (till exempel en 
vidsträckt hed) kan nya tillägg, som avviker från omgiv-
ningen, mycket lätt ta all uppmärksamhet och bryta den 
upplevda helheten.  Även i komplexa, småbrutna landskap 
kan vissa nya tillägg lätt störa harmonin. Här är landskapet 
framförallt känsligt för storskaliga tillägg, medan mot-
svarande ingrepp inte gör något större väsen av sig i ett 
vidsträckt, storskaligt landskap. 

Sett i ett kommunalt planeringsperspektiv står känslig- 
heten också i proportion till hur vanligt förekommande en 
landskapstyp är; det kan gälla i en lokal jämförelse, likaväl 
som i en nationell eller t o m global sådan. Den visuella  
tåligheten gentemot en förändring beror också, som redan 
antytts ovan, på vilken förändring som avses. Exploatering-
ar/förändringar kan ha vitt skilda sätt att påverka landska-
pet. Är det nya tillägget högt, är det utspritt, upptar det 
stor markyta, snurrar det (som i fallet vindkraft), har det en 
avskärande effekt på landskapets strukturer? Vi har därför 
i det följande så långt som möjligt försökt ange vilka typer 
av ingrepp som de respektive landskapskaraktärerna är 
speciellt känsliga för. 

Generellt kan sägas att små och få tillägg i landskapet na-
turligtvis påverkar landskapsbilden i mindre grad än större 
och flera. Öppna ytor är inslag som ger den distans och det 
perspektiv som gör det möjligt att läsa landskapet. Dessa 
öppna ytor är en bristvara i Karlshamns kommun, och bör 
därför så lång som möjligt bevaras intakta och inte suddas 
ut av bebyggelse. Därför är det generellt sett att föredra 
om ny bebyggelse ansluter till de öppna rummens gränser 
eller förläggs inne i de slutna landskapspartierna. 

Allmänna rekommendationer med avseende på  
landskapets karaktärer 
Rekommendationerna som följer på kommande sidor 
anger kortfattat vad som särskilt bör beaktas vid pröv-
ning av förändringar inom områdena. Generellt sett är det 
angeläget att hänsyn tas till landskapsbild och natur- och 
kulturvärden. Vid större projekt fordras planläggning. 
Beteckningarna på kartan nedan motsvarar respektive 
landskapskaraktär vilka beskrivs på sidorna som följer.
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Landskapets karaktärer

Teckenförklaring landskapets karaktärer
IF ........... Industripräglat landskap, flackt
IK .......... Industripräglat landskap, kuperat
KF ......... Kustzon, flackt till svagt kuperad
KK ........Kustzon, kuperad
KbK ....... Kustzon med bebyggelse, kuperad
SgÖ ....... Skärgård, öppen
SgS ........ Skärgård, sluten
E ............ Eriksbergs naturreservat

O ........... Odlingsbygd
M .......... Mosaikartad odlingsbygd
ÅK ........Ådalar med dramatisk kupering
ÅF ......... Åar i flackt, öppet landskap
V ........... Vägrelaterad mosaikbygd
SbS........ Skogsbygd, svagt kuperad
SbK ....... Skogsbygd, kuperad
SbD ....... Skogsbygd, dramatiskt kuperad
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Kustzon, flack till svagt kuperad (KF) 

Beskrivning

Lövskogsdominerad kust, omväxlande halvöppen till sluten, mer eller mindre  
flikig och med svag kupering. Inslag av hällmarker förekommer. Landskapet  
ger storslagna vyer och perspektiv. Det förekommer ett visst inslag av 
bostadsbebyggelse.

Rekommendation

Den yttersta kustzonen har höga landskapsbildsvärden och är ge-
nerellt 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 skogsklädda höjdpartier. Öppna partier mellan dungar och 
höjder bör undantas från bebyggelse. Friluftslivets intressen ska särskilts beaktas.

Kustzon, kuperad (KK)

Beskrivning

Lövskogsdominerad 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 visst inslag av bostadsbebyggelse.

Rekommendation

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 till-
lägg som kan komma i fråga bör förläggas något indraget från kustlinjen 
och ansluta till eller helst förläggas inne i skogsklädda höjd- 
partier. Öppna partier mellan dungar och höjder bör undantas från bebyggelse. 
Friluftslivets intressen ska särskilts beaktas.

Kustzon med bebyggelse, kuperad (KbK)

Beskrivning

Lövskogsdominerad 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.

Rekommendation

Den yttersta kustzonen har höga landskapsbildsvärden och är gene-
rellt 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 kust- 
linjen och ansluta till eller helst förläggas inne i skogsklädda höjdpartier.  
Öppna partier mellan dungar och höjder bör undantas från bebyggelse.
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Industripräglat landskap, flackt resp. kuperat (IF resp. IK)

Beskrivning 

Industripräglat landskap med storskalig industri, ofta med stark karaktär, och ett omland med upplag, 
vägar, planer och dyligt. Däremellan ruderatmark och/eller naturmark som är starkt dominerad av indu-
strin. Speciellt i det flacka landskapet ger industrin påverkan på karaktären även långt utanför 
det markerade området. Det förekommer ett visst inslag av bostadsbebyggelse.

Rekommendation

Det industripräglade landskapet är per definition redan starkt påver-
kat av storskalig och störande verksamhet och kan därför sägas ha 
stor tålighet gentemot ytterligare exploateringar. Dock kan höga 
nytillskott som till exempel vindkraft ha menlig inverkan på karaktä-
ristiska landmärken som Karlshamnsverket och Södra Cell. Noteras 
bör att när det gäller storskaliga exploateringar påverkas vyer även 
i angränsande landskapstyper. Det kuperade industrilandskapet har 
generellt sett högre tålighet mot ytterligare exploateringar.

Eriksbergs naturreservat (E)

Beskrivning

Småbrutet omväxlande mosaiklandskap bestående av lövskog, främst ek, med öppnare inslag i form 
av hällmarker, gräsmarker och hedar. Dessa landskapselement tillsammans med beteshävd över hela 
landskapet ger en unik ålderdomlig karaktär. Den påminner om ett utmarkslandskap som idag annars 
inte finns kvar.

Rekommendation

Landskapet ger storslagna vyer och perspektiv. Enstaka hus förekommer. Eriks-
bergs unika karaktär har ett mycket högt landskapsbildsvärde och området 
är mycket känsligt för exploateringar av alla slag. Karaktären har 
starkt samband med beteshävden. Tillägg i bebyggelsen bör 
komma i fråga endast i undantagsfall och då endast som smärre 
tillägg till befintliga hus.
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Odlingsbygd (O) 

Beskrivning

Flack eller svagt kuperad utpräglad odlingsbygd bestående av företrädesvis åkrar, men 
även betesmarker, fruktodlingar, golfbanor etcetera. Slätten avbryts av uppstickande åker- 
holmar i form av dungar och/eller bergiga höjdpartier. Inslaget av vägar, åar, enskilda hus, 
gårdar och byar är ibland stort. Landskapet ger vyer och perspektiv. Även om denna 
landskapskaraktär är en del av sprickdalslandskapet är skalan för stor för att 
detta ska vara avläsbart.

Rekommendation

Värdet av öppna områden samt karaktärens relativa ovanlighet 
i kommunen ger den en viss känslighet för påverkan. Tätorter 
omgivna av denna karaktär, till exempel Mörrum, kan dock ur land-
skapsbildssynpunkt tillåtas expandera en del. Karaktären kan tåla vissa 
nya former av markanvändning så länge dessa håller landskapet öppet, till 
exempel ridsportanläggningar, golfbanor etcetera. Skogsplantering i större om-
fattning är inte lämpligt. Tåligheten för ytkrävande storskaliga bostadsområden samt 
industri- och handelsanläggningar är ganska begränsad. Däremot har karaktären en viss 
tålighet för icke ytkrävande element som mindre husgrupperingar och t o m vindkraftverk, 
detta eftersom landskapet har en möjlighet att matcha skalan hos vindkraftverk.

Mosaikartad odlingsbygd (M)

Beskrivning

Landskap med omväxlande flack eller svagt kuperad öppen mark, främst i form av åker- 
och betesmark samt kuperad eller dramatiskt kuperad skogsmark, främst löv. Sprick- 
dalarna är ofta tydliga genom att smala öppna flacka fält skär igenom skogklädda 
bergspartier. Inslaget av vägar, åar, enskilda hus, gårdar och byar är ibland stort, 
men karaktären domineras av spelet mellan slätt och åkerholmar/
omgivande skog. Landskapet ger vyer och perspektiv.

Rekommendation

Karaktären har stora landskapsbildmässiga värden. Den visuella 
känsligheten är främst relaterad till de öppna ytorna, särskilt när 
dessa utgörs av smala dalgångar och stråk. Däremot kan de upp-
stickande höjderna tåla en hel del kompletterande byggda inslag, 
till exempel bostadsbebyggelse, om dessa placeras i sluttningszoner, på 
högplatåer eller i anslutning till befintliga samhällen. Ytkrävande industriella 
anläggningar kan vara mycket svåra att få att smälta in i landskapsbilden och de 
öppna ytorna bör definitivt undvikas härvidlag. Karaktären är ganska känslig för påverkan 
från vindkraftverk, då dessa med sin stora skala kan förta dramatiken hos landskapet. Käns-
ligheten är också stor när det gäller infrastrukturella element. Det är viktigt att eventuella 
nya vägar placeras i gränsen mellan öppen mark och skogklädd höjd. Karaktären är mycket 
känslig för skogsplanteringar.
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Vägrelaterad mosaikbygd (V)

Beskrivning

Småskaligt mosaikartat landskap med bebyggelse längs viktiga vägar, omgivet  
av skogsbygd. Av landskapet går att utläsa att vägen genererat kulturbygden, 
inte tvärtom.

Rekommendation

Om det inte berör speciellt ålderdomliga, karaktäristiska miljöer 
finns inga hinder att utvidga befintliga bebyggelsestrukturer eller 
skapa nya exploateringar i dessa bygder. Dock bör viss försiktighet 
iakttas närmast vägen. Storskaliga exploateringar bör förläggas med 
distans till densamma. Vindkraftsetableringar fordrar speciell utredning.

Ådalar med dramatisk kupering (ÅK)

Beskrivning

Ådalar med dramatisk kupering och med ett omväxlande mosaikartat småskaligt 
landskap som ger vyer och perspektiv. Inslag av vägar och bebyggelse i varierande 
grad, men ibland betydande. Spridda hus samlar sig till glesa klungor längs 
dalsidorna.

Rekommendation

Ådalarna har höga landskapsbildsmässiga värden och dess karaktä-
ristiska topografi gör att alla exploateringar blir starkt exponerade. 
De är viktiga områden för det rörliga friluftslivet. Naturpartierna 
är särskilt känsliga för exploateringar, men det finns utrymme att för-
täta bostadsgrupperingarna, dock inte allra närmast åarna. Det löper 
ofta gamla vägar längs ådalarna, och stor hänsyn bör tas till den känsliga 
landskapsbilden vid planering av vägutbyggnader.

Åar i flackt öppet landskap (ÅF)

Beskrivning

Åar i flackt öppet landskap, ofta med meandrande form. Åbrinken är ofta trädbevuxen, 
främst med al. I det flacka landskapet åtföljs ån ibland av våtmarker och fuktiga ängar.

Rekommendation

Denna landskapstyp är relativt ovanlig i kommunen och zonen närmast 
åarna bör skyddas från exploateringar av alla slag. Ån ska ge intryck 
att vara fri i sitt meandrande lopp.
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Skogsbygd, svagt kuperad (SbS)

Beskrivning

Svagt kuperad skogsbygd i norr med gran som dominerande trädslag och med ensta-
ka öppna inslag av främst sjöar men även av myrar och odlingar. Skogsbruket är 
ofta starkt rationellt bedrivet vilket ger en ensartad, monoton karaktär åt 
landskapsbilden. Stundtals förekommer en dramatisk mikrotopografi i 
form av blockförekomst. Bebyggelsen är mycket gles.

Rekommendation

Denna landskapstyp är av mindre värde för det rörliga frilufts- 
livet och slutenheten gör exploateringar synlig endast från nära 
håll. Denna landskapskaraktär är relativt okänslig för exploate-
ringar. Även vindkraftsetableringar är tänkbara här. Sjöstränder, 
öppna gläntor och stråk har lokalt högre känslighet.

Skogsbygd, kuperad (SbK)

Beskrivning

Kuperad skogsbygd, företrädesvis bevuxen av barrskog, men inslag av löv före- 
kommer. Skogen avbryts av enstaka öppna inslag, främst av sjöar, men även  
av myrar och odlingar. Stundtals förekommer en dramatisk mikro- 
topografi i form av blockförekomst. Bebyggelsen är gles.  
Landskapet ger enstaka vyer och perspektiv.

Rekommendation

Denna landskapstyp är av värde för det rörliga friluftslivet men 
slutenheten gör exploateringar synlig endast från nära håll. Denna 
landskapskaraktär är relativt tålig för exploateringar. Även vindkrafts-
etableringar kan vara tänkbara här. Sjöstränder och öppna gläntor och 
stråk har högre känslighet. Utbyggnad bör i första hand ske i slutna partier och i 
kanterna av öppna ytor.

Skogsbygd, dramatiskt kuperad (SbD)

Beskrivning

Dramatiskt kuperad skogsbygd med stort lövinslag och med en-
staka öppna inslag av sjöar, myrar och odlingar. De öppna stråken, 
såväl sjöar som odlingar, följer ofta sprickdalarna. Dramatiken 
förekommer ofta i form av branta bergssidor och ibland även i 
mikrotopografin i form av blockförekomst. Landskapet ger  
ibland storslagna vyer och perspektiv och bebyggelsen är gles.

Rekommendation

Denna landskapstyp är av stort värde för det rörliga friluftslivet och 
den stundtals dramatiska kuperingen och rikliga förekomsten av sjöar kan 
göra exploateringar relativt exponerade från långt håll trots slutenheten. Denna 
landskapskaraktär har dock vissa mindre exponerade lägen som är relativt tåliga för 
exploateringar. Sjöstränder och öppna gläntor och stråk har högre känslighet. Utbyggnad 
bör i första hand ske i slutna partier och i kanterna av öppna ytor.
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Skärgård, öppen (SgÖ)

Beskrivning

Skärgård med kupering där öarna främst består av hällmarker, men inslag av enstaka träd 
och dungar förekommer. Denna typ av skärgård har en påtaglig visuell kontakt med havet. 
Landskapet ger storslagna vyer och perspektiv. Enstaka fritidshus förekommer.

Rekommendation

Den öppna skärgården har höga landskapsbildsvärden och är ge-
nerellt sett mycket känslig för exploatering av alla slag. Detta på 
grund av att alla tillägg blir extremt exponerade och att skärgården 
är starkt utnyttjat av det rörliga friluftslivet såväl till lands som till 
sjöss. Tillägg i bebyggelsen bör komma i fråga endast i undantagsfall 
och då i anslutning till befintlig bebyggelse. Friluftslivets intressen ska 
särskilt beaktas.

Skärgård, sluten (SgS) 

Beskrivning

Lövskogsdominerad skärgård samt flikig kustzon och med påtaglig kupering. Inslaget av 
hällmarker är stundtals stort. Visuell kontakt med öppet hav saknas. Landskapet ger 
vyer och perspektiv Visst inslag av bebyggelse förekommer.

Rekommendation

Den slutna skärgården 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 skärgården är starkt 
utnyttjat av det rörliga friluftslivet såväl till lands som till sjöss. De 
tillägg som kan komma i fråga är bostadsbebyggelse som bör förläg-
gas något indraget från kustlinjen och ansluta till eller helst förläggas inne i 
skogsklädda höjdpartier. Öppna partier mellan dungar och höjder bör undantas från 
bebyggelse. Friluftslivets intressen ska särskilts beaktas.

Klippor på Boön.
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Grönstruktur,  
fritid och folkhälsa
De gröna områdena ska utvecklas och förädlas såväl inom 
tätorterna som mellan bebyggelseområdena. Målsättning-
en är att skapa goda förutsättningar för närrekreation med 
stor biologisk diversitet med god tillgänglighet. Skyddet av 
värdefulla natur- och kulturområden ska förbättras. I några 
fall föreslås bebyggelse inom områden som pekats ut i 
grönstrukturplanen (godkänd av Fritidsnämnden 2012).  I 
de flesta fall finns dessa konflikter i centrumnära lägen där 
de positiva effekterna i ett hållbarhetsperspektiv bedömts 
överväga nackdelarna med att grönområdet minskar. Ge-
nerellt sett har boende i Karlshamn god tillgång till gröna 
områden.

Grönstrukturen ska fungera som en länk mellan stad och 
land. Det bör finnas en möjlighet för kommuninvånarna 
att genom ”gröna kilar” färdas till fots eller med cykel från 
centrum till rekreationsområden i närheten. På detta sätt 
tillgodoses såväl ekologiska och miljömässiga som rekrea-
tiva och sociala behov.  
 

 
Kommunens viljeinriktning 
Grönstruktur
• Att kommuninvånarnas användning av parkerna  

ska stimuleras.

• Att öka möjligheterna för äldre personer att  
promenera i naturområden. 

• Att utemiljöer vid särskilda boenden för äldre och 
funktionshindrade ska vara stimulerande.

• Att parker och naturområden ska vara lätta att nå 
och tillgängliga för alla.

• Att inbjuda till medborgardialog kring de gröna 
ytorna. 

• Att utsmyckning av parker, gator och allmänna  
platser ska främjas.

• Att grönområden, framför allt nära bostäder och 
skolor, ska vara trygga och säkra.

• Att säkerställa att kvaliteten på de grönområden 
som finns och planeras är tillfredsställande, att  
motverka fragmentering av grönstrukturen samt  
understödja en biologisk och kulturhistorisk konti-
nuitet och variation.

• Att offentliga platser ska vara trivsamma och trygga.

• Att förskole- och skolgårdar ska vara stimulerande 
lekmiljöer.

• Att de gröna områdena såväl inom tätorterna som 
mellan bebyggelsestråken ska utvecklas och förädlas. 

Fritidsverksamhet
• Att ge kommuninvånarna möjlighet att påverka  

innehåll och kvalitet i kommunens fritidsverksamhet.

• Att antalet tilläggsplatser för småbåtar ska öka.

• Att kommuninvånarnas möjligheter till ökad  
motion ska stimuleras.

• Att verka för att samlokalisera kommunens  
skjutbanor.

Hur når vi dit?

Grönstruktur
• Uppdatera regelbundet Grönstrukturplan, Karls-

hamns kommun (godkänd av fritidsnämnden 2012) 
och låt denna utgöra underlag för framtida utveck-
ling av grönstrukturen.

• 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.  

• Röja och gallra bostadsnära skog i enlighet med 
skogsbruksplanens intentioner.

Att vistas i naturen, skogar, parker och andra grönområden, 
är viktigt för en god livsmiljö och en god folkhälsa.
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• Utveckla befintliga parker, rekreations- och frilufts-
områden samt verka för att öka områdenas tillgäng-
lighet.  

• Verka för att stigar och platser inom grönområden 
markeras och namnsättas för att inverka positivt i ett 
trygghetsperspektiv. 

• Verka för att tillskapa våtmarker, till exempel som 
kompensationsåtgärd vid exploatering. 

• Verka för att öka tillgängligheten till rekreations-, 
frilufts- och strandområden genom att exempelvis 
ordna allmänt tillgängliga parkeringsytor i anslutning 
till motionsspår, pulkabackar och strandområden 
etcetera. 

Fritidsverksamhet
• Öka antalet båtplatser genom utbyggnad av små-

båtshamnar.

• Ange förslag till åtgärder utifrån utförd fritids- 
vaneundersökning.

• Håll kommunens motionsspår i gott skick.

• Besikta och underhåll årligen Laxaleden och  
Blekingeleden.

• Initiera arbete med ”mobility manegement”  
(påverkande åtgärder för att öka andelen som går, 
cyklar och åker kollektivt) vid kommunens fritids- 
anläggningar.

• Genomför en översyn av kommunens skjutbanor 
med avseende på framtida lokaliseringar.   

• Verka för tillskapande av spontanidrottsplatser. 

 
Kommunikationer  
och infrastruktur
Pålitliga kommunikationer och en god infrastruktur är av 
stor betydelse för Karlshamns kommun. Med ett närings-
liv som i stor utsträckning baseras på och förutsätter 
ett väl fungerande transportnät är vägar, järnvägar och 
sjöfart avgörande för kommunens utveckling. Men inte 
bara de traditionella näringarna förutsätter funktionell 
infrastruktur, utan även de nya, och då är inte minst 
snabba, fungerande och säkra vägar för data- och tele-
kommunikation en förutsättning. 

Med en regional arbetsmarknad ökar pendlingen vilket 
gör att kollektivtrafiken spelar en allt större roll. Goda 
kommunikationer till och mellan resecentra är därför en 
nödvändighet, liksom en fortsatt utbyggnad av Blekinge 
kustbana med målet att åstadkomma halvtimmestrafik 
genom hela länet. 

För den enskilde ska det vara lätt att nå vardagens mål-
punkter. Det är viktigt att skapa förutsättningar för håll-
bara kommunikationer; att gå, cykla och resa kollektivt. 
Sammantaget ställer utvecklingen stora krav på kommu-
nen att ständigt sträva efter, verka för och medverka till 

hållbara kommunikationer och en gynnsam infrastruktur. 

 

Kommunens viljeinriktning
Vägar, gång- och cykelvägar och parkering 

• Att stärka och utveckla vägnätet, såväl regionalt  
som lokalt.

• Att skapa förutsättningar för ett väl utbyggt och  
väl fungerande transportsystem och infrastruktur  
för person- och godstransporter.

• Att främja gång- och cykeltrafik. 

Järnvägar, sjöfart och flygtrafik

• Att förbättra järnvägsförbindelserna till Karlshamn. 

• Att skapa förutsättningar för en utveckling mot 
ökade godstransporter på järnväg.

• Att skapa goda förutsättningar för sjöfarten.

• Att stärka och utveckla Karlshamns hamn. 

Kollektivtrafik

• Att främja utveckling och förbättring av kollektiv- 
trafiken såväl lokalt som regionalt. 

Karlshamns kommun eftersträvar ett transportsystem som 
tillgodoser medborgarnas och verksamheternas behov av 
säkra och långsiktigt hållbara transporter både vad gäller 
människor, varor och information.
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Data- och telekommunikationer

• Att stärka och utveckla infrastrukturen för data- och 
telekommunikation.

• Att medverka till en framtida hållbar bredbandsin-
frastruktur som kan möta behoven från kommunens 
invånare och företag och som förstärker Karlshamn 
som en attraktiv kommun att bo och verka i. 

• Att det ska finnas ett heltäckande fiberbaserat öppet 
nät där kommuninvånare och företag fritt och med 
konkurrens kan välja de operatörer och tjänster man 
vill ha. Utvecklingen av nätet ska främst styras av 
samhällsnyttan.

• Att bredbandsnätet i Karlshamns kommun ska ingå 
som en del i det regionala nätet.

Hur når vi dit?

Vägar, gång- och cykelvägar och parkering 
• Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande trafik som 

beskrivs i Trafikvision 2030. 

• Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande trafik-  
och parkering som beskrivs i Övergripande trafik- 
och parkeringsutredning – Karlshamns centrum.

• Arbeta för ett regionalt trafiknät mellan i första hand 
kommunerna i länet.

• Verka för att Europaväg 22 byggs ut till motorväg.

• Planera för ett väl utbyggt och väl fungerande 
transportsystem och infrastruktur för person- och 
godstransporter.

• Utred möjligheterna till bättre koppling mellan om-
råden norr-söder om E22:an.

• Minska genomfartstrafiken i centrum på Rådhusga-
tan och Ronnebygatan. Studera möjligheten att för-
bättra framkomligheten på södra delen av ringleden.

• Satsa på gång- och cykelvägar för att främja gång- 
och cykeltrafik.

• Låt gång- och cykeltrafik jämte kollektivtrafik vara 
normbildande i planering. 

• Utgå från trafikantgrupperna barn, äldre och funk-
tionshindrade som normgivande för det kommunala 
trafiksystemet.   

• Beakta de problem som det omfattande enkelrikt-
ningssystemet i Karlshamns centrum medför för 
cykeltrafikanter. Dubbelrikta cykeltrafiken så långt 
möjligt. 

• Utforma gator, vägar, gång- och cykelvägar så att de 
ger god och trafiksäker tillgänglighet till skolor och 
arbetsplatser, industrier och besöksmål. Prioritera 
särskilt gång- och cykelvägar.

• Planera för förtätningar av bebyggelsen eftersom 
det gynnar gående och cyklister då avstånden mel-
lan målpunkter krymper.

• Skapa intressanta, trygga, säkra och attraktiva 
gångstråk som gör det intressant att gå, trots att 
avstånden ibland är långa.

• Öka gåendes och cyklisters möjligheter till korta 
vägval genom att minska på barriärerna, till exempel 
fler gång- och cykelbroar över Mörrumsån i Mörrum 
och minskade omvägar i anslutning till gång- och 
cykeltunnlar.

• Fortsätt bygga ut separerade gång- och cykel- 
vägar, framför allt längs huvudvägnätet men även  
på platser där många gående och cyklister rör sig  
i lokalnätet.

• Fortsätt bygga ut och om hastighetssäkrade gång- 
och cykelpassager. Förtydliga för bilisterna där så 
krävs, att cykelbanorna är dubbelriktade.

• Planera så att antalet parkeringsplatser i centrum 
står i proportion till behovet.

Järnvägar, sjöfart och flygtrafik
• Arbeta aktivt för att en järnvägsförbindelse, Sydost-

länken, byggs mellan Södra stambanan och Blekinge 
kustbana.

• Planera och möjliggör för godstransporter på järnväg 
till viktiga verksamhetsområden. 

• Planera så att hamn och sjöfart prioriteras framför 
andra intressen.

• Utveckla Baltic Logistics Center som en naturlig 
logistiknod för Östersjöhandeln.  

• Verka för flygtrafik till länet och kollektivtrafik till 
flygplatsen.
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• Verka för diagonalspår mellan Kristianstad och 
Malmö/Lund. 

Kollektivtrafik
• Arbeta för ökad satsning på kollektivtrafik, bland 

annat genom en fortsatt utbyggnad av Blekinge 
kustbana.  

• Besluta om att kollektivtrafik jämte gång- och cykel-
trafik ska vara normbildande i planering. 

• Verka för ökad turtäthet och tillgänglighet inom  
kollektivtrafiken. 

• Diskutera fortlöpande med kollektivtrafikmyndig-
heten, Region Blekinge, om kollektivtrafikbehoven, 
utveckling och förändring av linjer och så vidare.

• Planera i samarbete med Region Blekinge för att 
förbättra resandemiljöer. 

• Fortsätt tillgänglighetsanpassa busshållplatser.

Data- och telekommunikationer
• Verka för en fortsatt utbyggnad av bredband och an-

nan kommunikationsinfrastruktur för att underlätta 
data- och telekommunikation.

• Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande trafik som 
beskrivs i bredbandsstrategin och i enlighet med 
visionen ”Fiber hela vägen hem”.

• Medverka till att brist på kapacitet i bredbandsnätet 
inte blir en hämmande utvecklingsfaktor för någon 
del av kommunen.

• Ställa krav på öppenhet och konkurrensneutralitet på 
samtliga nätägare i nuvarande och framtida nätinfra-
struktur.

• Söka samverkan och samordning med övriga aktörer 
i och kring länet för att ytterligare stärka öppenhet 
och konkurrens. 

• Föra en aktiv dialog med kommuninvånare, företag 
och nätägare om behov, kvalitet och planering för 
utbyggnad.

• Utreda tillgång till fiberanslutning när nya fastigheter 
bildas. 

• Säkerställa fiberanslutning när kommunala tomter 
inom detaljplanelagt område bildas.

• Söka samverkan inom bredbandsområdet med 
övriga kommuner i regionen.  

• Ansöka om och utnyttja statliga medel och EU-stöd 
för utbyggnad av bredband.

• Hålla årliga planeringsmöten med företrädare för 
samtliga ledningsdragande verksamheter och 
privata aktörer på den lokala bredbandsmarknaden 
i syfte ta fram en strategi för en byanätssatsning 
för att främja bredbandsutveckling i områden med 
eftersatt utbyggnad. 

• Bygg ut bredbandsnätet så det är minst i nivå med 
de ”ledande bredbandskommunerna” i Blekinge och 
Kronoberg.

• Möjliggör bredbands- och Internettillgång för minst 
80 % av alla företag och hushåll i Karlshamns kom-
mun med lägst överföringskapacitet 100 Mb/s. 
 

 

3G-mast för mobiltelefoni.
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Områden för ny infrastruktur
Kommunens inflytande är begränsat när det gäller infra-
struktur och kommunikationer. Full rådighet har kom-
munen endast över det egna gatu- och cykelvägnätet och 
som beställare av viss kollektivtrafik medan utvecklingen 
i övrigt styrs av beslut på regional eller statlig nivå. 
Infrastrukturen förväntas eller föreslås förändras på flera 
platser: 

Väg, järnväg och gasledning

1. Ny infartsväg till centrala Karlshamn från Norra infar-
ten. Följer i huvudsak befintliga vägsträckningar. 

2. Ny vägsträckning från Bodestorpsvägen mot Östra 
Piren. Följer i huvudsak befintliga vägsträckningar.

3. Ny väg mellan Ronnebyvägen och Vettekulla- 
Matviksområdet. Vägutredning har tagits fram 
under 2012.

4. Förlängning av Korpadalsvägen till Graneforsvägen.

5. Ny väg mellan Janneberg och Rv 29 kopplar de nya 
verksamhetsområdena till de större vägarna.

6. Ny väg binder samman verksamhetsområdena från 
hamnen i öst till bruket i väst. Följer i huvudsak 
befintliga vägsträckningar.

7. Ny sträckning av Mariebergsvägen (Lv 126) söder om 
Svängsta kopplar till Svängstavägen norrut.  

8. Utbyggnad av den så kallade Sydostlänken som är 
en järnvägsförbindelse mellan Södra stambanan och 
Blekinge kustbana.

9. Nytt godsspår, bangård och kombiterminal i Stilleryd 
(föreslaget som riksintresse).

10. Markreservat för utbyggnad av regional gasledning. 

Se vidare i respektive berört utvecklingsområde.

Flera nya vägar och järnvägssträckningar föreslås.
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Gång- och cykelväg

1. Gång- och cykelväg utmed ny infartsväg till centrala 
Karlshamn från Norra infarten. 

2. Gång- och cykelväg utmed ny vägsträckning från 
Bodestorpsvägen mot Östra Piren. 

3. Gång- och cykelväg utmed ny väg mellan Ronneby-
vägen och Vettekulla-Matviksområdet. 

4. Gång- och cykelväg utmed Vettekullavägen från  
Kolleviksvägen till Vettekulla.

5. Gång- och cykelväg utmed Gamla Riksvägen till  
Hällaryd.

6. Gång- och cykelväg utmed Holländarevägen till 
Åkeholmsvägen.

7. Gång- och cykelväg utmed del av Storgatan.

8. Gång- och cykelväg utmed förlängning av Korpadals-
vägen till Graneforsvägen.

9. Gångtunnel under Rv 29 kopplar den nya ridsports-
anläggningen i Torarp till naturområdena i väster.

10. Gång- och cykelväg utmed ny väg mellan Janneberg 
och Rv 29.

11. Gång- och cykelväg utmed del av Svängstavägen.

12. Gång- och cykelväg utmed del av Forsbackavägen.

13. Gång- och cykelväg utmed Vekerumsvägen -  
Byggesvägen.

14. Gång- och cykelväg utmed del av Södra Stärnö- 
vägen.

15. Gång- och cykelväg utmed gamla sträckningen  
av Europaväg 22 och vidare mot Mörrum längs  
Elleholmsvägen.  

Se vidare i respektive berört utvecklingsområde.

Flera nya gång- och cykelvägssträckningar föreslås. I målbilderna för olika utvecklingsområden finns visioner om ytterligare gc-vägar 
på andra sträckor än de här redovisade. 
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Teknisk försörjning
Kommunens målsättning för dricksvattenförsörjningen i 
sin helhet, såväl allmän som enskild, är att sträva mot att 
samtliga i kommunen har tillgång till ett tjänligt dricksvat-
ten samt att spillavloppsvatten och dagvatten tas omhand 
på ett sådant sätt att det inte förorenar våra omgivningar.
Kommunen har tagit fram en VA-policy och en VA-plan. 
VA-policyn redogör för kommunens viljeinriktning kring 
vatten och avlopp och kan beskrivas i fyra ställningstagan-
den, vilka redovisas under Kommunens viljeinriktningar, 
Vatten och avlopp. VA-planen består av två delar, en 
åtgärdsplan och en utbyggnadsplan. Åtgärdsplanen redo-
visar hur kommunen ska arbeta med vatten och avlopp i 
redan existerande allmänna och enskilda va-anläggningar. 
Utbyggnadsplanen redogör för hur utbyggnad av allmänt 
VA kommer att ske framöver. 

Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner 
har upprättat en gemensam avfallsplan för perioden 
2009–2016. Den regionala avfallsplanen är ett styrdoku-
ment som beskriver inriktningarna för avfallshanteringen i 
regionen. I korthet innebär avfallsplanen att källsortering 
införs med minst två fraktioner (brännbart och organiskt), 
biologisk behandling (rötning och kompostering) av den 
organiska fraktionen samt ökad materialåtervinning.

Kommunens vision när det gäller energi är att väsentligt 
minska beroendet av fossila bränslen, öka andelen 
bioenergi och samtidigt väsentligt öka möjligheten att 

vara självförsörjande avseende energi. Enligt regeringens 
prognoser är det möjligt att fördubbla biobränslets andel 
för energiändamål. Utifrån denna ståndpunkt är det 
realistiskt att sträva efter att Karlshamns kommun har 
kommit mycket långt vad gäller minskning av fossilbränsle 
år 2030. Men man måste ha i åtanke att bara en balanserad 
mix av de olika alternativen till fossila bränslen kan leda till 
ett hållbart framtida energisystem.

Arbetet med framtagande av en ny energiplan för Karls-
hamns kommun har startat. I planen ska redovisas tillför-
sel, distribution och användning av energi i kommunen. 
Arbetet med energiplanen bör ske i ett öppet och brett 
perspektiv med bred dialog. 

Kommunens viljeinriktning

Vatten och avlopp
• Att medverka till god status i hav, sjöar och  

vattendrag samt arbeta för säkra vatten- och  
avloppsanläggningar som ger leveranser av hög 
kvalité till människor och miljö.

• Att driva behovsstyrd och fortlöpande utbyggnad  
av allmän vatten- och avloppsförsörjning.

• Att eftersträva en ständigt förbättrad energi- och 
resurshushållning inom allmän och enskild vatten- 
och avloppsverksamhet.

• Att samarbeta både innanför och utanför kommu-
nens gränser gällande vatten- och avloppsfrågor.

Avfall
• Att de totala avfallsmängderna efterhand ska 

minska.

• Att farligt avfall ska sorteras ut och omhändertas 
säkert.

• Att mängden insamlat förpackningsmaterial och 
tidningar (producentansvarsmaterial) per invånare 
ska öka.

Energi
• Att tillförsäkra hushållen god och säker tillgång på 

energi.

• Att minska användningen av fossila bränslen till 
förmån för förnybar energi. 

• Att tillskapa förbättrade möjligheter till utbyggnad 
av förnyelsebara energikällor.

Svetsning av fjärrvärme. Fjärrvärmen från Karlshamn energi 
kommer till 95 % från biobränsle baserat på överskottsvärme 
från Södra Cell Mörrum.
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• Att arbeta för fortsatt fjärrvärmeutbyggnad och 
ökad anslutningsgrad inom de större tätorterna.

• Att arbeta för att säkrare elleveranser kommer till 
stånd.

• Att verka för hållbara och energieffektiva lösningar 
för fastigheters energiförsörjning. 

Hur når vi dit?

Vatten och avlopp
• Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande vatten- 

och avloppsförsörjningen som beskrivs i VA-planen.

Avfall
• Arbeta i enlighet med de inriktningar för avfalls- 

hantering som beskrivs i den regionala avfallsplanen 
samt verka för en ökad sortering och återvinning. 

• Verka för att lokala mål och åtgärder bidrar till  
uppfyllande av de nationella och regionala miljö- 
kvalitetsmålen.

• Beakta erforderligt skyddsavstånd mellan deponier 
och eventuell ny bebyggelse.

• Vid återställningen av deponin ska en miljö skapas 
som möjliggör alternativ användning av området.

Energi
• Revidera nuvarande energiplan. 

• Utarbeta strategi för småskalig vedeldning.

• Verka för att nya tankställen för förnyelsebara  
fordonsbränslen (till exempel biogas, etanol E85  
och RME)kommer till stånd.

• Tillskapa ytor och anläggningar för produktion av 
förnybar energi; till exempel vindkraft, solkraft, 
biobränsle, biogas och vattenkraft.

• Utveckla den kommunala energirådgivningen.

• Verka för en kablifiering av 50 kV-regionnät i tät- 
bebyggda områden.

• Verka för en kartläggning av solenergipotentialen för 
hustak i befintlig bebyggelse. 

• Verka för att tillvarata energi från lokalt tillgängliga or-
ganiska restprodukter i form av hushållsavfall, gödsel 
och avloppsslam.  

• Verka för att ännu bättre kunna tillvarata överskotts-
värme från industrin.

 
Riksintressen med flera 
intressen
Riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder som 
skadar eller påverkar riksintresset negativt. Vid konflikt 
mellan motstridiga intressen ska företräde ges åt det ända-
mål som bäst främjar en långsiktig hushållning (enligt MB 
kap 3 och 4). Kommunen kommer generellt att tillgodose 
och bevaka riksintressena i samband med detaljplanering, 
bygglovsgivning och förhandsbesked samt vid annan 
tillståndsprövning, se vidare nedan för ställnings- 
taganden i varje enskilt intresse. 

Riksintresse för naturvården

Kommunens ställningstagande

Områden av riksintresse för naturvården ska skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön vilket 
innebär att planläggning, byggande eller andra exploate-
ringsföretag bara kan komma ifråga om det kan ske med 
hänsyn till naturvärdena.

Natura 2000-områden

Kommunens ställningstagande

Natura 2000-områdena ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada områdena, vilket innebär att planläggning,
byggande eller andra exploateringsföretag bara kan 
komma ifråga om det kan ske med hänsyn till Natura 
2000-områdena.

Ramsarområden

Kommunens ställningstagande

Ramsarområdena ska skyddas mot åtgärder som kan  
påtagligt skada områdena vilket innebär att planläggning,
byggande eller andra exploateringsföretag bara kan 
komma ifråga om det kan ske med hänsyn till Ramsar- 
områdena. 
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Riksintresse för kulturmiljövården

Kommunens ställningstagande

Områden av riksintresse för kulturmiljövården ska skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada kulturmiljön. Detta  
innebär att planläggning, byggande eller andra exploate-
ringsföretag kan ske om vederbörlig hänsyn och respekt 
för områdets kulturvärden tas. Nya, välplanerade föränd-
ringar och tillägg kan verka för att förstärka riksintresset. 

 
Riksintresse för friluftslivet

Kommunens ställningstagande

Riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder som  
skadar eller påverkar riksintresset negativt. Åtgärder får 
inte heller vidtas som hindrar allmänhetens möjligheter  
att utnyttja riksintresseområdena.

Riksintresse för yrkesfisket

Kommunens ställningstagande

Inom riksintresseområdet för yrkesfisket får åtgärder inte 
vidtas som kan medföra påtaglig skada på riksintresset.
Kommunen ska aktivt verka för att minimera faktorer som 
har negativ miljöpåverkan på uppväxtmöjligheterna
för fiskbeståndet. 

Riksintresse för energiproduktion

Kommunens ställningstagande

Riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anlägg-
ningarna. 

Karlshamns kommun har som målsättning att knyta 
Stärnö-halvöns rekreationsmöjligheter närmare staden 
genom att utöka allmänhetens tillgänglighet, främst för 
cyklister och fotgängare. Kommunens bedömning är att 
detta kan genomföras utan att begränsa möjligheterna 
för energiproduktion och utbyggnad av Karlshamnsverket 
(oljekraftverk). 

Den framtida användningen av området norr om Munka-
husviken kan bli föremål för vidare utredning. Detta bör 
genomföras av kommunen i samråd med länsstyrelsen. 

I vindbruksplanen anges att kommunen är positiv till eta-
blering av vindkraftverk i havet men anser att det behövs 

en mer ingående analys av förenlighet med befintliga 
värden och intressen. 
 
 

Riksintresse för kommunikationer

Kommunens ställningstagande

Riksintresseområdena ska skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna. Hänsyn ska tas till utpekade järnvägs- och 
vägsträckningar vid förändring och exploatering i dess 
närområde. 

Karlshamns hamnar och farleder utgör riksintresse för 
sjöfarten. Åtgärder får inte vidtas som försämrar förutsätt-
ningarna för riksintresset. I övrigt är all vattenanvändning 
som kan försvåra utnyttjandet av farlederna olämplig. 
I framtiden kan hamnen komma att expandera både 
öster och väster om nuvarande hamnläge. Kommunens 
intentioner är att riksintresset ska prioriteras vid eventuella 
intressekonflikter. Området bör även regleras genom nya 
detaljplaner eller områdesbestämmelser.

Karlshamns kommun anser att bangården i Stillerydsom-
rådet med dess anslutningar och kombiterminal bör klas-
sas som riksintresse för kommunikationer, se karta s. 36.

 

Riksintresse för värdefulla  
ämnen och material

Kommunens ställningstagande

Karlshamns kommuns viljeinriktning är att riksintresset för 
värdefulla ämnen och material (diabasutvinning) på Stärnö 
upphävs. Karlshamns kommun har under många år med-
verkat till att den diabas som funnits inom den norra 
delen av riksintresseområdet kunnat tas ut. Samtidigt har 
kommunen, under mer än 20 års tid, varit mycket tydlig i 
en rad beslut och dokument som direkt eller indirekt be-
rört det aktuella riksintresset, att avsikten är att använda 
brytningsområdet för andra ändamål då tillståndstiden 
löper ut. I sammanhanget ska också påpekas att en stor 
del av kvarvarande fyndighet ligger inom ett Natura 2000- 
område samt riksintresse för naturvård. Områden som 
ingår i Natura 2000 har starkare ställning än riksintressen 
enligt 3 kap 7 § Miljöbalken.

Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats 
eller enstaka objekt som är skyddade och anses viktiga ur 
en nationell synvinkel. Kommunens bedömning är att det 
finns ersättningsprodukter för diabas i såväl isoleringstill-
verkning som inom dess övriga användningsområden. De 
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negativa konsekvenser som ett upphävade av riksintres-
set (det vill säga en nedläggning av Stärnökrossen) skulle 
innebära är främst företagsekonomiska och kan inte anses 
utgöra grund för ett vidmakthållande av riksintresset.

Mark- och vattenområden ska användas för det eller de 
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn 
till beskaffenhet, läge samt föreliggande behov. Företräde 
ska ges sådan användning som medför en från allmän syn-
punkt god hushållning, PBL 2 kap 2 § och MB 3 kap. 1 §. I 
det aktuella området ställs olika markanvändningsanspråk 
mot varandra och vid den avvägning som ska göras mellan 
olika intressen bör, utöver hushållningsskäl och samhälls-
ekonomiska synpunkter, även hälso- och säkerhetsaspekt-
er beaktas. Att utvidga brytningsområdet eller att ha en 
långsiktigt fortsatt brytning riskerar att orsaka störningar 
vid närliggande bostäder, i Natura 2000-området och  
naturreservatet. Att omvandla området i enlighet med vad 
som beskrivs under rubriken Geografiska utvecklingsområ-
den är enligt kommunens uppfattning en mer långsiktig 
hållbar användning av mark och vatten.

Riksintresse och övriga  
intressen för totalförsvaret

Kommunens ställningstagande

I de fall Försvarsmaktens intressen berörs i plan- eller 
lovärenden eller ärenden om förhandsbesked, inhämtas 
yttrande från Försvarsmakten och en särskild prövning 
sker i byggnadsnämnden. 

Karlshamns kommun ser skärgården som ett viktigt fram-
tida utvecklingsområde framförallt ur turismsynpunkt.  
Kommunen är en del av Biosfärområde Blekinge Arkipelag, 
där syftet är att skapa ett modellområde för framtida 
hållbar utveckling av Karlshamns, Ronnebys och Karlskro-

nas kust och skärgård. Kommunen förutsätter därför att 
Försvarsmaktens intressen i området inte påverkar kom-
munens utvecklingsintressen.

 
Riksintresse med  
geografiska bestämmelser

Kommunens ställningstagande

Angivna riksintresseområden ska skyddas mot åtgärder 
som skadar eller påverkar riksintresset negativt. I kustzo-
nen får enligt miljöbalkens 4 kap 1 och 4 § fritidsbe- 
byggelse endast uppföras i form av kompletteringar till 
befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får annan 
fritidsbebyggelse komma till stånd, om den tillgodoser 
det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus 
i närheten av tätortsregionerna. Prövning ska ske genom 
detaljplan eller områdesbestämmelser med syfte att reg-
lera bygglovsplikten. 

 

Jordbruk och skogsbruk

Kommunens ställningstagande

Att skydda värdefull jordbruksmark har stor betydelse för 
den långsiktiga hushållningen med naturresurser och för 
att värna om markens biologiska produktionsförmåga på 
lång sikt. Brukningsvärd jordbruksmark bör endast tas i 
anspråk för andra ändamål om det rör sig om väsentliga 
samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt. 
Ska sådan mark tas i anspråk bör ingreppen utformas på 
ett sätt som medför minsta möjliga inverkan på jordbru-
ket. I viss utsträckning är det nödvändigt att ta jordbruks-
mark i anspråk för tätortsutbyggnad.

Skogsbruksnäringen bör så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan försvåra ett rationellt skogsbruk. I 
en kust- och skärgårdskommun ställs särskilda krav på 
hänsynstagande från skogsbruket. Områdenas värde från 
natur- och rekreationssynpunkt är ett skäl. I de flesta fall 
är det möjligt att förena skogsbruket med andra allmänna 
intressen. För kommunens skogsinnehav finns upprät-
tade skogsbruksplaner för att kunna driva ett produktivt 
skogsbruk. Skogsbruksplanerna bör uppdateras med 
tioårsintervall.

Kommunens avsikt för del av riksintresseområdet, se vidare 
under rubriken Geografiska utvecklingsområden.
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Riksintresseområden i Karlshamns kommun samt föreslagen mark- och vattenanvändning. Teckenförklaring motstående sida. 
Se bilagor till ”Utvecklingsstrategier” och ”Fakta och underlag” för separata redovisningar av mark- och vattenanvändning samt 
regleringar.
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Landsbygd och natur

Idrott och friluftsliv

Verksamheter

Bostäder

Tätortsbebyggelse

Stadsbebyggelse

Ny infrastruktur

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS

Starka motstående intressen

Kvarvarande vindytor utan mostående intressen

Hav

Värden ev. förenliga med vindkraft

Ramsarområde, MB 7 kap 27 §. Skall
skyddas mot åtgärder som påtagligt
skadar värdena i området.

Riksintresse för energiproduktion, MB
3 kap 8 §, vindbruk.

Riksintresseområde för kommunikationer,
MB 3 kap 8 §, järnvägsanläggning.

Riksintresseområde för kommunikationer
Sydostlänken MB 3 kap 8 §, framtida
järnvägsanslutning mellan Karlshamn-
Olofström-Älmhult.

Riksintresseområde för kulturmiljö-
vård, MB 3 kap 6 §. Skall skyddas
mot åtgärder som påtagligt skadar
värdena i området.

Natura 2000 område, klassat som
skyddsvärt enl. EU:s habitat eller
fågeldirektiv, MB 7 kap 27 - 29 §§.
Åtgärder som kan påverka området på
ett betydande sätt kräver tillstånd av
länsstyrelsen.

Riksintresseområde med geografiska
bestämmelser, MB 4 kap 6 §. Vattenkraft
samt vattenreglering eller vattenöverled-
ning får inte utföras i Mörrumsån eller i
dess käll- och biflöden.

Riksintresseområde med geografiska
bestämmelser, MB 4 kap 2 §. Turismen
och friluftslivets intressen skall särskilt
beaktas inför exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön.

Riksintresse för energiproduktion, MB
3 kap 8 §. Områden norr och söder om
Munkahusviken.

Riksintresseområde för totalförsvaret, MB 3 kap
9 §. Försvarsintresset har alltid företräde, även
mot andra områden av riksintresse.

Riksintresseområde för värdefulla äm-
nen eller material, MB 3 kap 7 §. Kom-
munens viljeinriktning är att riksintres-
set (diabasutvinning på Stärnö) upphävs.

Riksintresseområde för yrkesfisket,
MB 3 kap 5 §. Områdena utgör fångstom-
råde för bl a, torsk, flatfisk, ål, strömming
och skarpsill.

Riksintresseområde för yrkesfisket,
MB 3 kap 5 §. Mörrumsån utgör lek- och
vandringsområde för lax.

Riksintresseområde med geografiska
bestämmelser, MB 4 kap 4 §. I kustzonen
får fritidsbebyggelse endast uppföras
i form av kompletteringar till befintlig
bebyggelse.

Riksintresse för järnvägar, MB 3 kap 8 §. Blekinge
kustbana och anslutande spår.

Riksintresse för vägar, MB 3 kap 8 §. Europaväg
22 (E:22:an), väg 29 och anslutningar till
Karlshamns hamnar.

Bangård i Stilleryd, föreslaget som nytt
riksintresse för järnvägar, MB 3 kap
8 §.

Riksintresseområde för hamn, MB
3 kap 8 §. Karlshamns hamn utgör riksin-
tresse för kommunikationer. Intresset skall
prioriteras vid eventuella intressekonflikter.

Riksintresseområde för farled, MB 3 kap 8 §.
Farlederna med tillhörande ankringsområde
utgör riksintresse för kommunikationer. Intresset
skall prioriteras vid eventuella intresse konflikter.

RIksintresseområde för friluftsliv, MB
3 kap 6 §. Skall skyddas mot åtgärder som
påtagligt skadar värdena i området.

Riksintresseområde för naturvård, MB
3 kap 6 §. Skall skyddas mot åtgärder som
påtagligt skadar värdena i området.

Influensområde. Stoppområde runt Ronneby
flygflottilj avseende höga objekt.

Influensområde. Hällaryds skärgård (Harö skjutfälts
påverkansområde).

Riksintresseområde för kommunikationer,
MB 3 kap 8 §. Stationer för resandebyte.

Föreslaget nytt riksintresse
För att säkersträlla värde inom rikstintresseområde för kom-
munikationer föreslås ett nytt riksintresse för järvägar.
Området skyddas enlgit miljöbalken 3 kap 8§.

Riksintressen: Huvudsaklig utvecklingsinriktning:

Vindytor:

Riksintressen i havsområdet 
inklusive vindbruk.
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Natur- och kulturmiljöer 

Landskapet i Karlshamn präglas av höga upplevelse-
värden genom bland annat en stor artrikedom och 
en stark kulturprägel. I kommunen finns många olika 
miljöer med stora variationer i bebyggelse och landskap. 
Landskapet är ett historiskt arkiv, men en kulturmiljö 
behöver inte vara gammal. Även nyare områden och 
vår egen tid kan tillföra nya värden till kulturlandskapet. 
Det gäller att hitta en bra balans mellan bevarande och 
nyskapande.

Kommunens viljeinriktning 

• Att främja den biologiska mångfalden och bevara 
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.

• Att ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska 
värdena. 

• Att säkerställa en god hushållning med natur- 
resurserna. 

• Att vid exploatering i kulturhistoriskt värdefulla be-
byggelse- och/eller landskapsmiljöer så långt möjligt 
beakta befintliga kultur- och naturvärden.

• Att skapa en helhetsbild av miljötillståndet genom 
miljöövervakning.

Hur når vi dit?

• Tillämpa kompensationsprincipen vid exploatering i 
värdefulla naturmiljöer, (se Fakta och underlag). Kom-
pensationsprincipen har stöd i miljöbalken och ska 
tillämpas vid detaljplanering och bygglovgivning.

• Bedriv en regelbunden och noggrann miljöövervak-
ning.

• Bedriv ett naturvårdsanpassat skogsbruk inom  
tätorternas närzoner och rekreationsområden.

• Verka för beteshävd och/eller slåtter vid skötsel av 
ängs- och hagmarker.

• Arbeta aktivt för att uppnå de 16 nationella miljö- 
kvalitetsmålen.

• Säkerställ en god tillgång till friytor nära tätorterna 
för kretsloppsanpassning av stadens behov i form av 
lokalt omhändertagande av dagvatten etcetera.

• Arbeta i enlighet med riktlinjer och råd i Bevarande- 
och utvecklingsplanen. Planen ska vara vägledande 
för kommunens planering, för fastighetsägare, 
näringsidkare och allmänhet.

• Ta fram ett kommunomfattande kulturmiljöprogram. 
Ett kulturmiljöprogram bör innehålla en inventering 
och analys av kulturhistoriskt värdefulla och intres-
santa objekt och miljöer i kommunen samt ett resone-
mang kring hur dessa kan utvecklas i framtiden. Det 
är viktigt att objekten och miljöerna kan komma till 
användning. 

• Revidera/uppdatera kommunens naturvårdsprogram. 

• Understryk och beakta de typiska landskapsbildska-
raktärer som finns i kommunen, se vidare under 
rubriken Landskapet s. 31.

• Inventera vilka områden som uppfyller kriterierna och 
som bör klassas som ekologiskt känsliga i kommunen. 

• Verka för att minska näringsläckaget till Mörrumsån 
genom anläggande av våtmarker och skyddszoner 
längs med vattendraget.  

• Verka för att minska näringsläckaget till Östersjön 
genom anläggande av våtmarker i strategiska lägen.  
 

• Verka för att öka skyddet av områden med natur-
skogskaraktär samt åarnas dalgångar. 

• Arbeta i enlighet med miljökvalitetsmålet ”Ett rikt 
växt- och djurliv” för att bevara och stärka kommu-
nens ansvarsart utterns livsmiljöer. Sträva, vid mark- 
och vattenplanering, efter att skapa goda förutsätt-
ningar för arten. Öka kunskapen om utterstammen i 
kommunen genom inventering och övervakning. 

Regionala frågor
Karlshamns roll i regionen och samverkan med grannar, 
såväl de närmaste som de på längre avstånd, är av stor 
betydelse för kommunens utveckling. Målsättningen är att 
det lokala engagemanget ska vara stort även i frågor som 
avhandlas på regionnivå. Karlshamn kommun strävar efter 
att aktivt medverka i regionala samarbeten och gränsö-
verskridande projekt och verksamheter inom ramen för 
regionens Östersjösamarbete. Inte minst frågor som berör 
infrastuktur, långsiktigt hållbara transportsystem, kollek-
tivtrafik, transporteffektivitet och godslogistik är viktiga i 
sammanhanget.   
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Ett viktigt styrverktyg för samarbete mellan kommunerna 
är ”Attraktiva Blekinge, Blekingestrategin 2014–2020”.  
Genom strategin förtydligas gemensamma målbilder och 
den kommunala samverkan som är nödvändig för regio-
nens långsiktiga utveckling. Blekingestrategin är länken 
från den kommunala nivån ända upp till EU-nivån. 
 

Kommunens viljeinriktning
•  Att bidra till att utveckla samarbetet med kommuner, 

myndigheter, näringsliv och andra aktörer inom länet 
och regionen. 

• Att stödja en rationell samordning av vattenfrågor, 
transporter, infrastruktur, rekreation, bostäder, 
miljöbevakning, offentlig service och gemensamma 
institutioner.

• Att samordnat med andra aktörer i regionen arbeta 
med att utveckla bilden av Blekinge som ett attraktivt 
län att uppleva, bo och verka i. 

Hur når vi dit?

• Medverka till att skapa väl fungerande kanaler  
för samarbete kring gemensamma frågor från lokal  
till internationell nivå, inte bara med grannkommu-
nerna inom och utom länet, utan även i regionen  
som helhet. 

• Medverka till att ta fram gedigna underlag och nu- 
lägesbeskrivningar av förutsättningar och möjligheter 
som grund för det gemensamma utvecklingsarbetet 
i kommuner, länet och regionen. Lyfta fram både det 
som förenar och skiljer.

• Sträva efter öppenhet och dialog i arbetet med  
mellankommunala och regionala frågor.

• Sträva efter att skapa samsyn i viktiga regionala 
frågor som till exempel vattenförvaltning av sjöar och 
vattendrag, infrastruktur, hamnar, avfall och biogas, 
kollektiv- 
trafik, digitalisering och IT-utveckling.

• Beakta den demografiska utvecklingen, inte bara i 
kommunen utan även i länet och regionen som en 
grundläggande faktor i planeringen. 

• Beakta den ökade mobiliteten i samhället och sträva 
efter ökat samarbete och samordning mellan kommu-
ner, län och regioner i transport- och trafikfrågor. 

• Ta fasta på den regionala strategin och dess insats-
områden för ett attraktivt Blekinge. Sträva efter en 
gemensam planering som ger möjligheter för god 
livskvalitet, goda livsmiljöer, ett rikt arbetsliv och  
god tillgänglighet.  

• Medverka aktivt i regionala program och samarbeten 
som till exempel kring turism och biosfärområdet 
Blekinge Arkipelag.

• Beakta regionala planer, program och strategier vid 
planering i kommunen.  

• Utveckla det internationella samarbetet, inte minst 
genom samverkan i Östersjöregionen.  

Miljö- och riskfaktorer
Att uppmärksamma, värdera och hantera miljö- och 
riskfaktorer är grundläggande för kommunens samhälls-
planering. Miljöproblem eller risker, exempelvis områden, 
anläggningar och verksamheter som innebär särskild fara 
för omgivningen måste beaktas. Kommunens målsätt-
ning är att sträva mot att förebygga och minimera de 
risker som finns och som kan påverka människors hälsa 
och miljön. Det är därför nödvändigt att söka och använda 
aktuell kunskap om miljö- och riskfaktorer för att kunna 
planera och agera långsiktigt. Likaså är det viktigt med väl 
fungerande gemensamma regionala stödsystem för att 
hantera katastrofsituationer. 

Kommunen ska aktivt medverka i regionala program och 
samarbeten som till exempel kring turism och biosfärområdet 
Blekinge Arkipelag.
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Klimatförändringarna medför risker som särskilt måste 
beaktas, såväl i ett kort som långt perspektiv. Översväm-
ningsrisken kommer att öka påtagligt på grund av stigande 
havsmedelvattenstånd, ökade extremflöden i åarna och 
intensivare korttidsregn.  

Kommunens viljeinriktning

• Att så långt möjligt ta hänsyn till riskerna för  
människors hälsa och säkerhet samt naturmiljön.

• Att så långt möjligt förebygga olycksrisker.

Hur når vi dit?

• Genomför en kartläggning av buller vid bland annat 
vägar, skjutbanor, motorbanor.

• Verka för att minska störningar från trafikbuller i 
bostäder.

• Tillämpa gällande riktvärden för trafikbuller vid 
planering av nya gator, vägar och bebyggelse i största 
möjliga utsträckning.

• Slå vakt om de tysta områdena i kommunen (<30dBA 
dygnsekvivalent nivå).

• Beakta miljökvalitetsnormerna i planeringen.

• Fortsätt att genomföra mätningar och beräkningar 
för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna uppfylls 
beträffande luftkvaliteten. 

• Ta fram en strategi för hantering av förorenade  
områden. 

• Verka för att samtliga misstänkta förorenade områ-
den i kommunen ska utredas och eventuellt efter- 
behandlas.

• Analysera riskerna med förorenade markområden 
inför planläggning.  

• Verka för att objekt inom riskklass 2 (område med 
stor risk för förorening) utreds för att fastställa ev. 
problem. 

• Se positivt på initiativ med syfte att  mäta och under-
söka vilka områden i kommunen som är lågstrålande. 

• Uppmärksamma och bevaka de eventuella risker 
magnetfält kan innebära.

• Tillämpa försiktighetsprincipen vid lokalisering av 
byggnader där människor vistas varaktigt i anslut-
ning till kraftledningar.  

• Öka kunskapen inom kommunen om risk för markra-
don inom bebyggelseområden. 

• Beakta strålnings- och radonförekomst vid planlägg-
ning för bebyggelse.

• Inventera och kartera skredkänsliga områden.

• Kartera områden i anslutning till översvämningszoner 
noggrant inför planering. 

• Verka för att anläggningar där farligt gods används 
lokaliseras så att transporter av farligt gods minimeras 
inom känsliga områden.

• Arbeta för att beredskapshänsyn tas i samhällsplane-
ringen.

• Uppdatera kontinuerligt den kommunala riskana-
lysen, ”Riskanalysen för det geografiska området 
Karlshamns kommun” och beakta den i samhällspla-
neringen. 

• Beakta risken för brott på kraftverksdammar vid 
planering och bygglovsprövning. 

• Beakta kollektivtrafikens betydelse som gemensamt 
regionalt stödsystem för att hantera katastrofsitua-
tioner. 

• Uppdatera kontinuerligt handlingsprogrammet för 
hållbar utveckling.

• Beakta klimatförändringarna (högre temperatur, ökad 
nederbörd och översvämning, stigande havsnivåer 
och ökad risk för ras, skred och erosion) vid beslut 
som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen. 

• Ta fram en kommunal klimatanpassningsstrategi  
liksom en förvaltningsövergripande klimatanpass-
ningsplan och en kommunal risk- och sårbarhets- 
analys (RSA).

• Initiera en utredning med syfte att ta fram rikt- 
linjer för omlokalisering och ny etablering av  
bensinstationer.
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Geografiska
utvecklingsområden
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Karta redovisande de geografiska utvecklingsområdena i kommunen. Områdena A, B, C, E och J är indelade i mindre delområden, 
se nästa sida. Färgerna illustrerar de sju olika utvecklingsinriktningarna.

Geografiska utvecklingsområden
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50 utvecklingsområden 

A Karlshamn

A1 Stadskärnan 

A2 Skeppsbron – Östra piren

A3 Kransbebyggelsen

A4 Stationen

A5 Österport

A6 Sjölyckan

A7 Vägga – Kollevik

A8 Långakärr 

A9 Hunnemara 

A10 Stockholmsledet 

A11 Bjälkudden – Lindeborg 

A12 Dala 

A13 Stärnö 

A14 Stenhagen – Munkahus

A15 Horsarydmark 

A16 Å-rummet 

 
B Asarum

B1 Centrum

B2 Kransbebyggelsen

B3 Asarumsdalen

B4 Korpadalen – Granefors

B5 Janneberg

B6 Duveryd

B7 Torarp

B8 Björkliden

B9 Tostarp – Froarp – Tararp

B10 Långasjönäs 

C Mörrum

C1 Centrum

C2 Kransbebyggelsen

C3 Å-rummet

C4 Rosenholm

C5 Hästaryd

C6 Jössa slätt

C7 Perstorp 

D Hällaryd 
 
E Svängsta

E1 Centrum

E2 Kransbebyggelsen

E3 Marieborg – Abborresjön

 
F Åryd  

G Vettekulla-Matvik 

H Björkenäs 

J Stilleryd

J1 Stilleryd – Kölö

J2 Horsaryd

J3 Västra infarten

 
K Elleholm 

L Ringamåla och västra skogsbygden 

M Halahult och östra skogsbygden 

N Västra mellan- och kustbygden 

O Östra mellan- och kustbygden 

P Hällaryds och Åryds skärgård 

Q Östersjön
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Inledning 

Planstrategin – ett hållbart Karlshamn, berör den fysiska 
planeringen inom olika områden och samhällssektorer. 

I detta kapitel behandlas ett antal geografiska utveck-
lingsområden. Här redovisas kommunens viljeinriktning 
genom en målbild, en vision, ”Så här ser det ut år 2030!”, 
för vart och ett av de avgränsade områdena. 

Här finns också konkreta åtgärder, ”Hur når vi dit?”, för 
att uppnå målbilden liksom en redovisning av vilka av de 
åtta ledorden i arbetet mot ”Ett hållbart Karlshamn” som 
utvecklingen ger förutsättningar för. 

Kommunen har delats in i 50 delområden av varierande 
storlek. 

En översiktsplanekarta är tänkt att läsas i skala 1:50 000 
och gränserna är därmed inte mer exakta än så. Grän-
serna är till viss del schematiskt dragna och vid kom-
mande planprocesser kommer mer exakta avgränsningar 
att göras med hänsyn till till exempel topografi, terräng, 
vegetation och övrig påverkan.
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A. Karlshamn

Centralortens status har stor betydelse för kommunens 
attraktionskraft. Karlshamns tätort har många kvaliteter 
och goda förutsättningar för en positiv vidareutveckling 
för boende, företagande, handel, fritid, kultur och turism. 
Karlshamn ska förbli den självklara centralorten i kom-
munen, också med en regional roll i Blekinge. Karlshamns 
tätort är en viktig byggsten i arbetet med att forma kom-
munens framtid.

Karlshamns tätort har delats in i sexton delområden för 
vilka separata framtidsbilder presenteras. Generellt för 
orten finns viljeinriktningen att förstärka kopplingen mel-
lan Karlshamn och Asarum, att särskilt utveckla området i 
skärningspunkten mellan dem. Här ska utvecklingen styras 
på ett sätt som skapar en god boendemiljö, goda förut-
sättningar för ett utvidgat, gemensamt handelscentrum, 
utvidgade verksamhetsområden, samt goda kommunika-
tioner, allmänna och enskilda. 

En annan övergripande målsättning är att det ska finnas en 
mark- och planberedskap för såväl bostäder som verksam-
heter av olika slag i centralorten. 

Stadens läge vid vattnet ska beaktas och tillvaratas vid 
utformning av framtida bebyggelse- och utemiljöer. 

För tätorten Karlshamn ska en fördjupning (ändring enligt 
PBL 3:23) av översiktsplanen upprättas innehållande en 
ortsanalys. Analysen ska syfta till att bidra med kunskap till 

både boende och kommunen om vad man ska vara rädd 
om och vad man kan satsa på i just Karlshamn. För att  
behålla levande centra krävs att bostäder, handel, arbets-
platser, service och kultur integreras. Utgångsläget för 
ortens utveckling är att finna dess ”själ” och att utveckla 
denna. En förutsättning för utvecklingen är att hitta nya 
attraktiva miljöer för byggnation samtidigt som det skapas 
förutsättningar för upprustning i befintliga miljöer.

Torghandel i kommunens centralort Karlshamn.

Mieån, en kvalité att beakta och tillvarata.
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Karlshamns stad har en unik stadsmässighet. De många välbevarade byggnaderna ger staden karaktär och skönhet.

Karlshamns tätort har goda förutsättningar för en positiv vidareutveckling för boende, företagande, handel, fritid, kultur och turism. 
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A1. Stadskärnan
Området omfattar Karlshamns historiska stadskärna. I norr 
begränsas området av Stadsportsgatan, i öst av Erik Dahl-
bergsvägen, i söder av Hamngatan och i väster av Mieån.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Stadsbebyggelse

 
Så här ser det ut år 2030!
Karlshamns innerstad är kommunens givna centrum och 
en plats för handel och verksamheter, boende och arbete, 
kultur, utbildning och aktiviteter. Den väl bevarade och 
vårdade bebyggelsen i stadskärnan är något som i hög 
grad bidrar till dess attraktionskraft. Med hjälp av Beva-
rande- och utvecklingsplanen har de höga kulturhistoriska 
värdena förtydligats och framhävts. Äldre byggnader har 
kunnat anpassas efter nya behov och användningsom-
råden utan att förvanskas och med hänsyn till de histo-
riska förutsättningarna. Men även ny bebyggelse av hög 
arkitektonisk kvalitet har tillkommit. De många luckorna i 
staden har efterhand bebyggts och de nya byggnaderna är 
viktiga tillskott som berikar stadsbilden och speglar den tid 
och det sammanhang i vilket de kommit till. Blandningen 
av gammalt och nytt skapar en attraktiv, dynamisk och 
spännande stad.

Bilkörandet i centrum har minskat bland annat tack vare 
tillkomsten av strategiskt placerade parkeringsanlägg-
ningar i stadskärnan eller i dess närhet, huvudsakligen i 
ansluting till ringleden.  

Stortorget har utvecklats ytterligare som en attraktiv plats 
för handel, kultur, rekreation och socialt liv. Ett tydligt, 
tillgängligt och folkligt fokus för stadens liv. 

Hur når vi dit?
• Ta fasta på riktlinjer och råd i Bevarande- och utveck-

lingsplanen. Planen ska vara vägledande för kom-
munens planering, för fastighetsägare, näringsidkare 
och allmänhet.

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer 
bättre överens med bebyggelsens innehåll och ut-
formning och som motsvarar dagens krav samt det 
bevarande och den utveckling som bör ske.

• Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande trafik- och 
parkering som beskrivs i Övergripande trafik- och 
parkeringsutredning – Karlshamns centrum.

• Verka för att befintliga handelsstråk; Torget, Drott-
ning- och Ronnebygatan ska utgöra de primära 
handelsstråken.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi
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Dagens gatunät

Idag finns det god tillgång till utspridd markparkering i 
Karlshamns centrum. Bilen har även god tillgänglighet 
till hela centrum, detta i kombination med den utspridda 
markparkeringen genererar mycket söktrafik till par-
keringen. Detta innebär i sin tur att förutsättningar för 
stadsliv begränsas.

Principskisser över dagens gatunät, respektive det framtida gatunätet. Illustrationer från Övergripande trafik- och parkerings- 
utredning – Karlshamns centrum, Tyréns.

Framtida gatunät

De mål och planerade förändringar som översiktsplan, 
Karlshamn 2030, innebär förutsätter att parkeringsan-
läggningar placeras ut på strategiska platser, huvud-
sakligen i anslutning till ringleden runt centrum. Detta 
innebär mindre biltrafik i centrala Karlshamn eftersom 
söktrafiken till parkeringsplatser minskar. Vidare exploa-
teras Skeppsbron vilket bidrar till ett ökat stadsliv och i 
sin tur goda förutsättningar för att skapa ett attraktivt 
gångstråk mellan centrum och Piren i söder, se vidare i 
beskrivning av utvecklingsområde A2. Skeppsbron.

Ny paviljong på torget i form av ett orangeri innehållande exempelvis kafé, offentlig toalett och turistinformation. Illustration  
från idétävlingen om utformningen av Stortorget och det vinnande förslaget, ”Lunden mattan och festplatsen”, framtaget av 
Sweco arkitekter.
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Möjligheter till utveckling av innerstadens bebyggelse, karta från bevarande- och utvecklingsplanen. Kompletterande bebyggelse 
(röd) och bearbetning av bebyggelsemiljö (grön).

- Bearbetning av bebyggelsemiljö

- Kompletterande bebyggelse

Illustration av Gillis Hiller visar hur kyrkogårdsmuren kan 
ersättas med ett smidesstaket i enlighet med riktlinjer i  
bevarande- och utvecklingsplanen.
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I bevarande- och utvecklingsplanen identifieras ett flertal platser där kompletterande bebyggelse kan tillkomma, en av dessa är 
i kv. Gränna. Illustration av Emma Hedlund, Karlshamns kommun, visar hur befintlig byggnad kan byggas på med ytterligare 
våningar i korsningen Vinkelgatan-Kungsgatan.

I bevarande- och utvecklingsplanen identifieras ett flertal platser där kompletterande bebyggelse kan tillkomma, en av dessa är i 
kv. Triangeln. Illustration av Emma Hedlund, Karlshamns kommun, visar hur ny bebyggelse vid Vinkelgatan skulle kunna se ut.
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A2. Skeppsbron  
– Östra piren
Området omfattar Skeppsbron och Östra piren.  I norr 
begränsas området av Bodekullsvägen, i öst av Hamngatan 
och Drottningatan, i söder av havet och i väst av Mieån och 
hamnbassängen.
 

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Stadsbebyggelse  
 
 

Så här ser det ut år 2030!
Skeppsbron, området från L-O Smiths plats i söder till  
Redareplatsen i norr, har omvandlats från en ödslig parke-
ringsplats som skilt staden från högskola och kulturhuset 
ute på Piren till ett livaktigt promenadstråk med verksam-
heter och aktiviteter. Kajen kantas av nya byggnader med 
spännande arkitektur. Här ryms lokaler för bland annat ut-
bildning, kontor, handel och restauranger. Kanske finns det 
även inslag av bostäder i de delar som vetter mot staden.

Genom nya gator och torg, kvarter och bebyggelse på 
Skeppsbron har Östra piren och innerstaden i övrigt  
verkligen knutits samman till en helhet. Det finns goda 
möjligheter för fotgängare att röra sig längs vattnet.  
Flanörer kan stanna till vid en restaurang eller ett café för 
att njuta av västersolen och studera folklivet. Eller pro-
menera mot Biblioteksparken och vidare ut mot naturen 
i Vägga. Kanske byta några ord med någon av de många 
båtburna besökarna i stadens centrala gästhamn. 

På piren finns ett fint kulturhus, en ikon för Karlshamn. 
Byggnaden är tillgänglig och med ett folkligt fokus. 

Hur når vi dit?
• Ta fasta på riktlinjer och råd i Bevarande- och utveck-

lingsplanen. Planen ska vara vägledande för kom-
munens planering, för fastighetsägare, näringsidkare 
och allmänhet. 

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer 
bättre överens med bebyggelsens innehåll och  
utformning och som motsvarar dagens krav samt 
det bevarande och den utveckling som bör ske.

• Studera den framtida användningen och utform- 
ningen av Skeppsbron med målet att utveckla en  
ny stadsdel.

• Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande trafik- och 
parkering som beskrivs i Övergripande trafik- och 
parkeringsutredning – Karlshamns centrum.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi
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Ny stadsdel på Skeppsbron innehållande nya byggnader och platser. Här ryms lokaler för bland annat utbildning, kontor, handel och 
restauranger, kanske även vissa bostäder. Illustration White.

Det vinnande förslaget i tävlingen om nytt kulturhus på piren. ”Under ett tak”, schmidt hammer lassen architects i samarbete 
med SLA och Buro Happold.
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Nya byggnader och platsbildning vid ”Harms backe”. Illustration White.

Vy mot gamla hamnkontoret. Illustration White.

Ny hamnfront vid Skeppsbron. Illustration White.

Nattvy över Skeppsbron – Östra piren. Illustration White.
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A3. Kransbebyggelsen
Området omfattar stora delar av Karlshamns befintliga 
stadsväv runt stadskärnan innehållande bostäder, verk-
samheter och grönområden. Norr om rutnätsstaden finns 
Högadal, Fridhem och Prästslätten, österut Pengaberget, 
Dalgången, Skogsborg, Gullbergslyckan och Rosenkällan, 
söderut industriområdet på västra kajen, oljehamnen och 
Draget och västerut Nya staden, Stenhagen och Tubbaryd.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse

Så här ser det ut år 2030!
Områdena kring stadskärnan innehåller attraktiv funk-
tionsblandad bebyggelse, bostäder och verksamheter och 
även mindre, värdefulla naturområden. 

Här finns bostäder i såväl en- och tvåfamiljshus som 
radhus och flerbostadshus av varierande storlek. Kom-
pletteringar och förtätningar har lett till att det finns ett 
brett utbud av bostadstyper och upplåtelseformer inom 
kransbebyggelsens samtliga delar. Alla har möjlighet att 
finna en bostad som passar i livets olika skeden och med 
närhet till stadskärnans stora utbud av service samt tät-
ortsnära naturområden. Det är lätt och säkert att angöra 
vardagens målpunkter såväl gående som med cykel och 
kollektivtrafik. 

Här finns också verksamheter av varierande slag, allt ifrån 
västra kajens tunga industri till de mindre verksamheter 
som finns integrerat i bostadsområdena.   

Hur når vi dit?
• Se över möjligheterna att förtäta och komplettera 

den befintliga stadsväven med såväl funktionsblan-
dad bebyggelse och bostäder som verksamheter. Vid 
framtagande av en fördjupning (ändring enligt PBL 
3:23) av översiktsplanen för tätorten Karlshamn kan 
en helhetsbild över dessa möjligheter tas fram.

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer 
bättre överens med bebyggelsens innehåll och  
utformning och som motsvarar dagens krav och 
behov vad gäller utveckling och bevarande.

• Beakta värdefulla naturområden vid förändringar 
inom kransbebyggelsen. 

• Utveckla den kulturintressanta miljön vid gamla  
vattentornet.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Nyare radhus i Högadal, ett område som annars domineras 
av äldre villabebyggelse. Ett bra exempel på en komplettering 
som breddar bostadsutbudet i området.
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A4. Stationen
Området omfattar stationen vid Järnvägsplan och angräns-
ande ytor begränsade av Regeringsgatan, Källvägen, 
Kolonigatan och Långakärrvägen. 

Så här ser det ut år 2030!
Sedan godshanteringen flyttats till Stilleryd har stora 
förändringar skett inom stationsområdet. En helt ny 
stadsdel som knyter samman centrum, Prästslätten och 
områdena i norr har vuxit fram. Vid spåren finns parke-
ringsplatser, ny bostadsbebyggelse, butiker och verk-
samheter. Gång- och cykelvägarna från Prästslättsskolan 
leder fram till en bro som spänner över järnvägsspåren 
och ansluter nära det nya stationsstorget och resecentrat 
vidare in mot centrum. Via bron kan också resenärer ta 
sig till och från perrongen. Söder om spåren finns nya 
kvarter med bostäder och arbetsplatser, från Stations- 
vägen i söder till Regeringsgatan i norr.  

Genom medveten och strategisk planering har stadsdelen 
vuxit fram etappvis i takt med behov och önskemål. Karls-
hamn har genom satsningarna vid stationen stärkts som 
attraktiv bostadsort och bidragit till att öka kommunens 
betydelse som en viktig nod i regionen. De nya bostäderna 
i området har medfört att många söker sig till den nya 
stadsdelen. 

Ett boende vid stationen har stora fördelar: nära till allt 
i Karlshamn och samtidigt möjligheter att snabbt och 
effektivt nå en regional arbetsmarknad från Malmö till 
Karlskrona och Växjö. Det går täta turer med både Pågatåg 
och Öresundståg. Handel, service, utbildning och kultur 
finns inom gångavstånd. Närmare rutnätsstaden kommer 
man inte och knappast naturen heller. Långakärr med 
generösa områden för friluftsliv ligger endast ett stenkast 
från stationen. 

Hur når vi dit?
• Flytta rangeringen av gods från det centrala stations-

området till ny kombiterminal/bangård i Stilleryd. 

• Diskutera med berörda fastighetsägare och andra 
intressenter om förutsättningarna för projektet. 

• Upprätta ny detaljplan över området med syfte 
att möjliggöra funktionsblandad bebyggelse samt 
parkyta.

• Studera möjligheterna till placering av stationshus/
vänthall i direkt anslutning till perrong och spår.  

• Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande trafik- och 
parkering som beskrivs i Övergripande trafik- och 
parkeringsutredning –Karlshamns centrum.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Stadsbebyggelse  
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Vy från nordväst, illustration White.

Vy från Stationsvägen, illustration White. 
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Perspektiv över perrongen, illustration White.

Nattvy från norr, illustration White.
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Vy över det nya stationstorget, illustration White.

Vy över det nya stationstorget, högre exploatering jämfört med illustrationen ovan. Illustration Quendresa Avdiu,  
Karlshamns kommun.
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A5. Österport
Området omfattar den öppna plats som avgränsas av  
Erik Dahlbergsvägen, Stadsteatern/Österslättsskolan och 
Bodetorpsskolan. Även Bodetorpsskolans och Österslätts-
skolans områden samt vägsträckningen från Bodestorps- 
vägen – Rosenvägen – Hamngatan finns inom området. 

 
Så här ser det ut år 2030!
På väg in till stadskärnan österifrån svänger man nu mot 
gamla tennishallen och Rosenvägen västerut och vidare 
via Hamngatan mot södra delarna av centrum. Så når man 
lättast högskolan, Netport, kulturhuset och Skeppsbron. 
Längs norra sidan av gatan, ända fram till Näsviken, finns 
grönområden och strategiska parkeringsytor, från Peren-
nagården i väster till Österslättsskolans ytor för idrott och 
aktiviteter i öst.  

Från i höjd med gamla tennishallen och fram mot Stadstea-
tern har Ronnebyvägen bytt karaktär. Via en lugn trädkan-
tad gata når man nu fram till det torg som breder ut sig 
norr om Stadsteatern. Här, vid det historiska Österport, 
markeras övergången till den täta rutnätsstaden med en 
ordnad och väl gestaltad plats. Ett vackert torg och värdigt 
entrérum till Stadsteatern har skapats. 

Bodestorpsvägen är inte längre en barriär. Bodetorpssko-
lan och Österslättsskolan har genom den nya platsbild-
ningen knutits närmare varandra. Barnen kan lätt röra sig 
mellan skolorna och på torget finns möjlighet till många 

aktiviteter. De nära 800 eleverna på de båda skolorna har 
idag en betydligt bättre luft- och ljudmiljö.   

Hur når vi dit?
• Utred förutsättningarna för en ny vägsträckning från 

Bodestorpsvägen mot Östra piren. 

• Utred förutsättningarna för en torgbildning och 
parkytor vid den öppna plats som avgränsas av Erik 
Dahlbergsvägen, Stadsteatern/Österslättsskolan och 
Bodetorpsskolan.

• Utred förutsättningarna för ytterligare anläggningar 
och platser för aktiviteter i grönområdet längs med 
Rosenvägen.  

• Upprätta ny detaljplan över området med syfte  
att möjliggöra ny väg, allmänna platser och skol- 
ändamål. 

• Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande trafik- och 
parkering som beskrivs i Övergripande trafik- och 
parkeringsutredning – Karlshamns centrum.

• Inled arbete med ”mobility manegement” (påver-
kande åtgärder för att öka andelen som går, cyklar 
och åker kollektivt) vid skolorna i området.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara tran- 
sporter vid planering för nya verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Stadsbebyggelse  
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VISUELL KOPPLING TILL STADEN

GRÖN AXEL FÖRLÄNGS

NY TRAFIKSTRÄCKNING

Förutsättningar för den nya platsen Österport, illustration Kragh & Berglund.

Vy över den nya platsen, Österport, från norr, illustration Kragh & Berglund.



   75

Illustrationsplan för Österport, illustration Kragh & Berglund.

vändplats

avgränsande mur mot fastigheter

avgränsande mur mot fastigheter

vändplats

vändplats

busshållplats

ÖSTERPORT - KARLSHAMNS NYA ENTRÉ

Bodeetorpsvägen mot väster, illustration Kragh & Berglund.



76 

A6. Sjölyckan
Området omfattar ett obebyggt höjdparti ungefär 700 
meter öster om centrum, boulebanor samt byggnader 
innehållande klubblokaler och bostäder samt en förskola. 
Området avgränsas i norr av Ronnebyvägen, i söder av 
Hunnemaravägen och i öster av Idrottsvägen. 

Så här ser det ut år 2030!
Vid Sjölyckan, öster om stadskärnan, i anslutning till 
bostadsområdet Gullbergslyckan och bostadsbebyggelsen 
vid Skyttevägen reser sig flera höga och smäckra punkt-
hus. Från de populära och eftertraktade lägenheterna har 
man vackra vyer mot stad, skog och hav. Det är nära till 
både naturen i Vägga och havet. Innerstaden ligger ett 
stenkast ifrån och nås på bara några minuter med buss, 
cykel eller till fots. Området utgör en viktig länk mellan sta-
den och Väggaområdet. Det tidigare lite ostrukturerade 
och visuellt stökiga området vid Idrottsvägens möte med 
Ronnebyvägen har nu omvandlats till en välkomnande och 
attraktiv entré för hela Vägga. Redan här annonserar sig 
Karlshamns stora idrotts- och rekreationsområde. Det har 
skapats ett levande och vackert stadsdelscentrum som 
berikar stadens östra delar. 

De klubblokaler som tidigare fanns i området finns nu i de 
tillbyggda delarna av Väggahallen där flera föreningar på 
ett effektivt sätt nu samutnyttjar lokalerna. Boulebanorna 
som tidigare fanns inom området ligger nu placerade inom 

Vägga idrottscentrum. Dessa förändringar har inneburit 
att en tillbyggnad av Gullbergslyckans förskola möjlig-
gjorts jämte de nytillkomna bostäderna.  

Hur når vi dit?
• Utred förutsättningarna för en flytt av de fritids- och 

idrottsföreningar som idag använder mark och bygg-
nader inom området. 

• Inled ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra 
bostadsändamål, centrum och förskola i området.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Populära Gullbergslyckans förskola skulle i framtiden, efter 
en utbyggnad, kunna erbjuda fler platser. Läget, med närhet 
till fina naturområden och havet, är mycket uppskattat av 
såväl barn och föräldrar som personal. 

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse  
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Parkmiljö i anslutning till utbyggd förskola, illustration av Agnes Muzones Olsson, Karlshamns kommun.

Översiktsbild med nya bostäder, förskola samt verksamheter, illustration av Agnes Muzones Olsson, Karlshamns kommun.

Nytt stadsdelscentra, illustration av Agnes Muzones Olsson, Karlshamns kommun.
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A7. Vägga – Kollevik
Området omfattar Rosengården, Väggaskolan, Snittings-
viken, Vägga idrottsplats, Strandpromenaden, Vägga-
badet, Saltsjöbaden, Inre och Yttre Ortholmen, Vägga 
rekreationsmiljö, området runt Väggaviken, Yttervägga, 
Rosenkällans våtmarksområde, Kolleviks camping och 
stugby, Sommarstaden, Kolleviks rekreationsmiljö samt 
angränsande vattenområde.

Så här ser det ut år 2030!
Väggaområdet utgör även nu ett av Karlshamns viktigaste 
tätortsnära grönområden och har en oersättlig betydelse 
för fritidsliv och rekreation i kommunen. Hit söker man 
sig från både stad, land och hav och området är av stor 
betydelse för turismen. 

Ytterligare anläggningar för olika fritids- och sportändamål 
har etablerats i området, bland annat ett kallbadhus, en 
rackethall och flera mindre anläggningar för spontanidrott 
i liten skala. Rosenkällans våtmarksområde är numera ett 
populärt närrekreationsområde med strövstigar, vatten-
speglar och fågeltorn. Inom Kolleviks camping och stugby 
har såväl ytterligare serviceanläggningar som fler stugor 
tillkommit och stugorna håller en god standard.

Kring Väggaviken, som utgör själva ”navet” i Väggaområ-
det, finns restauranger, caféer, verksamheter inom kultur- 
och turistsektorn samt marint anknutna verksamheter 

som lockar såväl karlshamnsbor som turister till området. I 
området runt viken finns även en del nytillkomna bostäder 
i ett fantastiskt läge.  

Strandpromenaden fortsätter utmed Väggaviken och 
vidare längs havet i Kolleviks rekreationsmiljö och på 
Bjälkudden fram till Tegelbruksviken. Promenadstråket bju-
der idag på så många fler möjligheter och upplevelser bl a 
genom den konstslinga för såväl permanent som tillfällig 
konst som finns längs stråkets nordvästra delar. Såväl fler 
grillplatser som sittmöjligheter och badstegar finns längs 
kusten. I fiskarstugan i Hamnparken finns sommartid ett 
välbesökt café. Enhetliga skyltar markerar och tydliggör 
gångstråk, målpunkter och mötesplatser inom Vägga- 
området och i dess närområde.

På Saltsjöbadstomten finns verksamheter inom kultur-  
och turistsektorn intill den välbesökta utsiktsplatsen.  
Ute på holmen finns en populär restaurang och andra  
verksamheter inom kultur- och turistsektorn, vilka tillsam-
mans med det fantastiska läget vid havet och klipporna 
lockar många besökare.

Idag finns fler båtplatser i de populära småbåtshamnarna 
inom området. Uppläggningsplatser erbjuds numera delvis 
utanför Väggaområdet och båtuppläggningsytorna har till 
viss del bebyggts. De uppläggningsytor som finns kvar ger 
ett välvårdat intryck och används sommartid för parkering 
och husbilsuppställning. 

Trafiken i området har minskat bland annat efter fram-
gångsrikt arbete med ”mobility manegement” (påverkan-
de åtgärder för att öka andelen som går, cyklar och åker 
kollektivt) vid såväl Väggaskolan som Vägga idrottsplats 
och Väggabadet. Även i samband med planeringen för de 
nya bostäder som tillkommit inom området har insatserna 
för att verka i riktning mot ett hållbart resande redan från 
början givit goda resultat.

Hur når vi dit?
• Arbeta utifrån de planeringsmål och rekommen-

dationer som finns i program för Väggaområdet. 
Programmet ska vara vägledande för kommunens 
planering och övriga åtgärder inom området, för 
fastighetsägare, näringsidkare och allmänhet.

• Genomför en fördjupad studie för utveckling av 
Vägga rekreationsmiljö med syfte att förhöja par-
kens värden. 

• Inled arbete med ”mobility manegement” (påver-
kande åtgärder för att öka andelen som går, cyklar 

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv  
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och åker kollektivt) vid Väggaskolan, Vägga idrotts-
plats och Väggabadet.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Strandpromenaden bjuder 2030 på så många fler möjligheter och upplevelser från Hamnparken i väster till Tegelbruksviken i öster. 
Bland annat finns, sommartid, ett välbesökt café i fiskarstugan i Hamnparken. Här börjar också den mycket populära konstslinga 
för såväl permanent som tillfällig konst som finns längs strandpromenadens nordvästra delar. Fotomontage Nina Malo, Karlshamns 
kommun.

Rosengården bildar en värdig entré till såväl Väggaskolan 
som hela Väggaområdet då man angör området från staden.
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Konceptskiss av det nya kallbadhuset, illustration White.

Vy från sydväst mot Saltsjöbaden och nya hotellbyggnader, illustration Nyréns arkitektkontor.
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A8. Långakärr
Området omfattar skogs- och landsbygdsområdet nordost 
om tätorten Karlshamn. Naturområdet har en delvis 
kuperad terräng. Området gränsar till bebyggelseområden 
samt till Ronnebyvägen och E 22. 

 
Så här ser det ut år 2030!
Långakärrområdet är även nu ett större obrutet naturom-
råde med stor betydelse som lättillgängligt, attraktivt och 
stadsnära rekreationsområde. Ingen ny bostadsbebyggelse 
har fått tillkomma, detta  för att säkerställa området som 
ett tätortsnära rekreations- och friluftsområde. Området 
utgör en betydelsefull del i grönstrukturen i Karlshamn. 

Långakärrområdet har stor betydelse för såväl äldre  
bostadsområden som nytillkommna i närområdet. När- 
heten till nya bostäder har inneburit att skjutbanan i  
området har flyttat till annan, mindre störningskänslig, 
plats i kommunen.

I Långakärrdalen är landskapsbilden lantlig, medan övriga 
delar till stor del är skogsbevuxna. I områdets norra del 
finns en skidbacke och inom hela den tätortsnära delen 
finns fina ströv- och motionsslingor. Området är flitigt an-
vänt i undervisningssyfte av stadens förskolor och skolor. 

På öppna marker i området har våtmarker och vattenytor 
återskapats och ett rikt fågelliv och stora botaniska värden 

finns nu i området. Områdena är välbesökta av ornitologer 
och naturintresserade. På vintern används vattenytorna för 
skridskoåkning. 

Hur når vi dit?
• Undvik exploatering som kan skada den lantliga land-

skapsbilden. Ny bostadsbebyggelse får ej tillkomma.

• Verka för att nuvarande landskapsbild bibehålls.

• Beakta områdets värde som rekreations- och fri-
luftsområde och utveckla detta ytterligare genom 
att satsa på fler och bättre motionsslingor, strövsti-
gar, sittplatser etcetera. Verka för att öka områdets 
tillgänglighet och kopplingen till närliggande grönom-
råden.

• Verka för en flytt av den i området belägna  
skjutbanan. 

• Utred möjligheterna att avsätta delar av området  
som naturreservat. 

• Utred och planera för att skapa våtmarker i området.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• Levande landsbygd

2030 är Lingonbacken  
en populär slalom- och 
pulkabacke snörika 
vintrar.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv  
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A9. Hunnemara
Området sträcker sig mellan Stockholmsledet och Vägga 
idrottsplats, mellan Ronnebyvägen och Rosenkällan. Om-
rådet är beläget inom 1 till 2 km från centrala Karlshamn.

Så här ser det ut år 2030!
Järnvägsviadukten över Ronnebyvägen markerar på ett 
tydligt sätt Karlshamns entré från öster. Efter passagen  
vid Stockholmsledet välkomnar stadens stora grönområde 
i öst, Hunnemaraparken. Parken följer dalgången och  
Ronnebyvägen västerut och möter Sommarstaden, Rosen-
källan och Vägga idrottsplats. Stora delar av området har 
en gång varit sankmark. Vattnet, Hunnemarabäcken och 
dess väg mot havet, är ett viktigt element i parken. Flera 
våtmarker och vattenytor, som Rosenkällan och Hunne- 
maramaden vid Röda ladan har återskapats och fått ett  
rikt fågelliv och stora botaniska värden. Områdena är 
välbesökta av ornitologer och naturintresserade. 

Stora delar av området var en gång i tiden soptipp, men 
av det syns idag inga spår. Genom en medveten satsning 
har det som en gång var stadens baksida omvandlats till 
en grönskande och skön miljö för både aktiviteter och ro.  
Hunnemaraparken har flera karaktärer. Öppna landskap 
såväl som avskilda miljöer i skydd av träden. Å ena sidan 
en plats för idrott och lek, med bland annat bollplaner 
och löpslingor, å andra sidan rum för kontemplation och 
stillsamma promenader i vacker natur. 

Parken är en del av Vägga idrottscentrum och kopplingen 
till anläggningarna är viktig.  Den är också ett uppskattat 
rekreationsområde, inte bara för närboende, utan för alla 
Karlshamnare. Lätt att nå och ta sig runt i, på stigar och 
gång- och cykelvägar. Många som tar sin promenad till 
Vägga och havet fortsätter turen tillbaka till staden genom 
Hunnemaraparken. Karlshamn har nu ett generöst sam-
manhållet naturrum från Näsviken till Lindeborg. 

Hur når vi dit?
• Verka för en slutbehandling av deponin.  

• Utred förutsättningarna för att skapa våtmarker  
och öppna vattenytor.

• Utred förutsättningarna för att integrera området 
med Vägga idrottsplats genom att ge plats för idrott 
och lek.

• Upprätta ny detaljplan över området med syfte att 
möjliggöra park- och idrottsändamål.

• Planera för en ny vägsträckning från Ronnebyvägen 
mot Matvik. 

 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• God infrastruktur

2030 är Hunnemaraparken en del av Vägga idrottscentrum.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv  
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A10. Stockholmsledet
Området omfattar den befintliga bebyggelsen i Stock-
holmsledet samt naturmarken på höjdpartierna sydväst 
och nordväst därom. Genom området löper Ronneby- 
vägen, den östra infarten till Karlshamn, och även järn-
vägen. Området är beläget mindre än 2 km från centrala 
Karlshamn. 

Så här ser det ut år 2030!
På höjden mellan Ronnebyvägen och Lindeborgssjön, med 
utblickar mot staden och vacker natur finns ett av Karls-
hamns populäraste nya bostadsområden. Även nordväst 
om Stockholmsledet finns nya populära bostäder. Bebyg-
gelsen ligger på komfortabelt gång- och cykelavstånd 
till centrum, men ändå nära natur och hav. Områdets 
naturliga förutsättningar har varit en utgångspunkt vid 
placeringen av gator och bebyggelse. Bebyggelsen upplevs 
som ”hus i natur”. Värdefulla naturpartier, träd, berghällar 
och stora block har sparas och infogats i bebyggelsen och 
bidrar till en attraktiv boendemiljö. 

Järnvägsviadukten över Ronnebyvägen markerar på ett 
tydligt sätt Karlshamns östra entré. Härifrån skymtar man 
den nya bostadsbebyggelsen på höjderna norr och söder 
om viadukten. Strax nordost om stadens östra entré finns 
en ny vägförbindelse med destination Matviks hamn, se 
vidare i G. Vettekulla – Matvik. 
 
I området finns en ny förskola, populär bland barnfamiljer 
i de närliggande bostadsområdena och även flitigt nyttjad 

av barnfamiljer boende i nytillkomna bostadsområden i 
anslutning till den nya vägen till Vettekulla och Matvik. 

Länsstyrelsens anmärkning rörande detta delområde fram-
går av bilagt granskningsyttrande sidan 5–6.

Hur når vi dit?
• Inled ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra 

bostadsändamål och förskola i området.

• Verka för en flytt av den i närområdet belägna  
skjutbanan.

• Beakta värdefulla naturpartier vid placering av  
bebyggelse och vägar inom området.

• Verka för ett hållbart resande vid planering för nya 
bostäder, verksamheter och funktioner.

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Exempel på hur bostadsbebyggelse söder om Stockholms- 
ledet skulle kunna placeras, illustration EFEM arkitektkontor.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Bostäder 
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A11. Bjälkudden – Lindeborg
Området omfattar ett skogs- och landsbygdsområde 
öster om tätorten Karlshamn. Naturområdet har en delvis 
kuperad terräng och gränsar till havet, men även till bebyg-
gelseområden. Mitt i området finns Lindeborgssjön. 

Så här ser det ut år 2030!
Tillsammans med Vägga och Långakärr bildar Bjälkudden-
Lindeborg ett stort natur- och rekreationsområde i östra 
delarna av Karlshamn. Området har gjorts mer tillgängligt 
med stigar och motionsslingor. Många, inte bara boende 

i närliggande Stockholmsledet, Rosenkällan och Sandvik 
tycker om att ströva i de natursköna omgivningarna, utan
även andra Karlshamnare förlänger gärna sin ”Väggapro-
menad” ut till Bjälkudden och Lindeborg. 
 
Området, med vacker och variationsrik kust- och mellan-
bygdsnatur, används flitigt i undervisningssyfte av skolor 
och förskolor, inte minst av den i Stockholmledet. När- 
heten till Kollevik gör att området också besöks av många 
turister.

Hur når vi dit?
• Bevara områdets karaktär, ny bebyggelse får inte 

tillkomma.

• Planera för en ny vägsträckning från Ronnebyvägen 
mot Matvik. 

• Beakta värdefulla naturpartier vid placering av vägar 
inom området.

• Beakta områdets värde som rekreations- och frilufts-
område och utveckla detta ytterligare genom att 
satsa på fler och bättre motionsslingor, strövstigar, 
sittplatser etcetera. samt verka för att öka områdets 
tillgänglighet.

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• God infrastruktur

Flygbild från sydväst, inom området kan man uppleva Blekinge i miniatyr med kust-, mellan- och skogsbygd.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv  
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A12. Dala
Området är beläget cirka 2,5 km öster om Karlshamns 
centrum och omfattar den befintliga bostadsbebyggelsen i 
Dala samt intilliggande natur- och jordbruksmark.

Så här ser det ut år 2030!
I anslutning till Dala by har ny bebyggelse tillkommit som 
särskilt intresserar hästägare. I området kan man bo i en 
lantlig miljö, det finns goda möjligheter till hästhållning 
och samtidigt en närhet till Karlshamn. Närheten till sta-
den, utbyggda gång- och cykelvägar och goda kollektiv- 
trafikförbindelser gör att bilanvändandet är mycket lågt.

Härliga natur- och rekreationsområden för såväl ridning 
som annat friluftsidkande finns i direkt närhet. 

Den nya vägen mot Vettekulla och Matvik finns strax 
sydväst om området och gör att Matviks hamn och 
skärgården är nära. Det är lika snabbt och enkelt att ta sig 
till skärgården som till centrum, vare sig man kör bil, åker 
buss, cyklar eller går, se vidare i G. Vettekulla – Matvik.

Hur når vi dit?
• Inled ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra 

bostadsändamål i området. 

• Beakta värdefulla naturpartier vid placering av  
bebyggelse och vägar inom området.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• God infrastruktur

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Bostäder 

I Dala kan man bo i en lantlig miljö, det finns goda möjligheter 
till hästhållning och samtidigt en närhet till Karlshamn. 
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A13. Stärnö
Området omfattar större delen av Stärnöhalvön och Boön. 
Den nordvästra delen av halvön ingår i område J1. Stilleryd 
–Kölö. Området är till stora delar skogsbevuxet och starkt 
kuperat.

Så här ser det ut år 2030!
En drygt hundraårig stenindustri är avslutad och  
Stärnö – Boön är nu ett av Karlshamns mest attraktiva 
fritids- och rekreationsområden. Hit söker man sig från 
både stad, land och hav och området är av stor betydelse 
för turismen. 

Stärnö vindhamn har byggts ut och här finns nu norra 
Europas största marina. En mycket attraktiv anläggning för 
fritidsbåtsägare och för båtsporten i regionen. I anslutning 
till bryggorna vid de nu vattenfyllda brytningshålen finns 
handel, kontor och service med anknytning till marina 
verksamheter. I området finns även verksamheter inom 
kultur- och turistsektorn och restaurang samt fina natur- 
och parkområden. Hela brytningsområdet har efterbe-
handlats på ett mycket tilltalande sätt och de exponerade 
branta bergsskärningarna minner om områdets historiska 
användning.  

Den orörda naturen på södra delen av Stärnö och på Boön 
har bevarats och utvecklats och är ett av Karlshamns och 

länets mest intressanta naturområden. Stoltaslättsjön  
med sin naturparksinramning utgör en speciell attraktion 
mitt i området, vilket också utgör naturreservat. Här finns 
strövstigar med informationstavlor som berättar om områ-
dets mycket spännande natur- och kulturmiljö. I anslutning 
till Stärnö vindhamn och Boön finns ett natur- och kultur-
museum, med sin speciella inriktning. Här kan man lära sig 
om stenindustrins historia, kustområdets speciella geologi 
och natur och kanske även försvarshistoria. Museet är en 
resurs också för kommunens skolor.

Stärnö är lätt att nå med cykel från centrala Karlshamn, 
vilket gör att man gärna lämnar bilen kvar i stan då man  
söker sig till Stärnö för till exempel bad, natur- och kultur-
upplevelser, ett restaurangbesök eller för att bara titta på 
alla de fina båtar som finns i den stora marinan. 

Hur når vi dit?
• Arbeta för ett genomförande av det förslag till 

detaljplan som håller på att tas fram för brytnings-
området. Övriga förändringar inom området ska ske 
i samklang med de intressen som finns vad gäller 
naturvård, energiproduktion, kulturmiljövård, hamn, 
yrkesfiske och farled samt Natura 2000. 

• Verka för ett upphävande av riksintresset för värde-
fulla ämnen och material.

• Beakta områdets värde som rekreations- och frilufts-
område och utveckla detta ytterligare genom att 
satsa på fler och bättre motionsslingor, strövstigar, 
sittplatser etcetera. samt verka för att öka områdets 
tillgänglighet.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• God infrastruktur

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv  
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Vy från norr över området, Onix.

Perspektiv mot norr, Onix.
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Perspektiv från det centrala naturområdet, Onix.

Stärnö badplats.
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A14. Stenhagen – Munkahus
Området omfattar skogspartiet väster om Nya Staden, 
gränsande till Stenhagen och Tubbaryd samt Stärnöplan 
belägen söder om Hinseleden, den västra infarten till Karls-
hamn. Även Munkahusviken med omgivande naturmark 
finns inom området. 

Så här ser det ut år 2030!
Skogen väster om Stenhagen är ett viktigt och populärt 
närrekreationsområde. Inte minst används det flitigt i 
undervisningssyfte av stadens förskolor och skolor. Om-
rådet är mycket varierat och därför mycket uppskattat 
som strövområde. Det fungerar också som ett naturlig 
skydd mellan bostäderna i Nya Staden och trafiken på 
Oljehamnsvägen. Delar av området är markreserv för 
begravningsplats.

Vid Stärnöplan finns nya byggnader för verksamheter, 
bland annat en ny central pumpstation för avloppsvat-
ten. Här finns också parkeringsytor som fungerar som 
en reserv vid större evenemang i stadskärnan. Delar av 
området har en gång varit sankmark och är nu omvandlat 
till en attraktiv våtmark med öppna vattenytor. Natur-
området är en del av en representativ och välkomnande 
entré till staden från väster.

Området vid Munkahusviken är ett viktigt tätortsnära 
natur- och rekreationsområde med stor betydelse som 
rast- och häcklokal för ett stort antal fågelarter. Området 
är en fin naturlig oas mitt i det stadsnära landskapet. 
Ängarna vid viken hålls öppna genom betning och röjning. 
Området hyser en spännande fågelfauna och flora och 
är ett välbesökt exkursionsmål för förskolor och skolor i 
Karlshamn. Fågeltornet liksom gångvägarna i området är 
tillgänglighetsanpassade. 

Hur når vi dit?
• Beakta Stenhagens värde som rekreations- och 

friluftsområde och utveckla detta ytterligare genom 
att satsa på fler och bättre motionsslingor, ströv- 
stigar, sittplatser etcetera. samt verka för att öka 
områdets tillgänglighet. 

• Beakta Munkahus värde som fågellokal, natur- och 
rekreationsområde och utveckla detta ytterligare 
genom att satsa på strövstigar, sittplatser etcetera. 
samt verka för att öka områdets tillgänglighet.

• Utred och planera för en ny central pumpstation för 
avloppsvatten vid Stärnöplan.  

• Utred och planera för en attraktiv entrémiljö med 
nya byggnader för verksamheter, natur, våtmark och 
parkering vid Stärnöplan.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv  
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A15. Horsarydsmark
Området begränsas i norr av E 22, i väst av Nya Tingsryds-
vägen, i söder av Vekerumsvägen och mot öst möter Rör-
vägen. I västra delen av området går en kraftledningsgata. 
Terrängen är omväxlande, med både kuperade och flacka 
partier. Området är huvudsakligen bevuxet med barrskog, 
men det finns också stora ytor med lövträd.

Så här ser det ut år 2030!
Horsarydmark är ett funktionsblandat område, men har 
till stora delar utvecklats för verksamheter. Närheten till 
stadens infarter och kommunikationer gör Horsarydmark
eftertraktat för många företag. Här finns bland annat 
småindustri, lokal service och hantverkare. Hit, i ett läge 

med bra tillgänglighet, har även den centrala återvin-
ningsstationen flyttat från Tubbaryd. Området, med god 
närhet till såväl Karlshamn som Asarum, skulle även kunna 
användas för mellanlagring av schaktmassor. Vid utbygg-
naden av området har stor hänsyn tagits till de befintliga 
bostäderna i byarna Horsarydmark och Landegrens mosse 
som bevarat sin lantliga karaktär. Till det bidrar också att 
värdefulla vegetations- och naturstråk ut mot närliggande 
landsbygd har sparats. 

Områdets läge nära större kommunikationsleder och  
med närhet till staden gör det lätt att nå med såväl  
fordonstrafik som med allmänna kommunikationer och 
gång- och cykeltrafik. 

Hur når vi dit?
• Inled ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra 

verksamheter i området.

• Beakta befintliga bostäder och värdefulla natur-
partier vid placering av bebyggelse och vägar inom 
området.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• God infrastruktur

Horsarydsmark, läge med stor närhet till bra kommunikationer.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Verksamheter
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A16. Å-rummet
Området omfattar å-rummet kring Mieån, i öster utgör 
Sölvesborgsvägen och Ågatan gräns och i väster finns 
Rörvägen och Prinsgatan. 

Så här ser det ut år 2030!
Länge var Sölvesborgsvägen entrén norrifrån in mot 
Karlshamns stad. Vägen drog fram förbi bostadsområden 
och olika verksamheter, utan någon riktig kontakt med 
omgivningen.  En stökig transportssträcka till ett ganska 
brutalt möte med centrum. Vägen fungerade som barriär, 
delade staden. 

Vid sidan om vägen fanns Mieån, då mest en baksida med 
svårtillgängliga stränder. Till stora delar en outnyttjad na-
turmiljö precis inpå bebyggelsen. I mötet med stadskärnan 
var det framförallt parkeringsplatser och folktomma kajer.

Nu har Karlshamn en gen, okomplicerad och vacker väg 
in mot centrum. Den nya trädkantade infartsleden till 
centrum går från en cirkulationsplats vid E22, vidare i en 
förbättrad sträckning längs Nymöllevägen, Rörvägen, 
under järnvägsspåret och ut på Prinsgatan. Karlshamn har 
på så sätt fått en värdig entré, en väg som naturligt följer i 
kanten av det gröna å-rummet och längs foten av bergs-
sluttningarna i väster. Det lokala gatunätet ansluter väl till 
den nya infarten och binder ihop stadens östra och västra 
delar. Å-rummet och den nya leden bildar en ryggrad som 

skapar en tydlig och naturlig orientering och struktur i hela 
staden.  

Mieån har blivit påtagligt närvarande i staden. Å-rummet 
utgör ett samlande stråk för cyklister och gående. Längs 
vatten, gröna ytor och bebyggelse rör man sig tryggt och 
trafiksäkert. Ån och dess olika miljöer knyter samman 
stadens olika delar och formar ett långsträckt rum med 
park, natur, bostäder, verksamheter och aktiviteter från 
Asarum i norr till innerstaden i söder. Man kan promenera 
vid vatten från Korpadalen till Vägga! 

Utmed ån finns platser med olika karaktär och känsla. 
Området i norr kännetecknas av trafik, storskalighet och 
högt tempo, men även här finns mer intima och lugna 
miljöer, inte minst vid ån. Längre söderut, mellan Högadal 
och parken vid ån, har det byggts attraktiva bostäder. 
Sölvesborgsvägen är numera som en vanlig stadsgata, 
utan genomfartstrafik. Å-rummet innehåller också platser 
för verksamheter av olika slag, men framförallt rymmer 
det generösa områden för rekreation, rörelse och aktivitet. 
Detta blir tydligt ju närmare stadskärnan man kommer. 
Vid Mieån och längs kajerna har innerstaden fått en arena 
för multikulturella upplevelser och aktiviteter, gestaltat 
som ett tydligt stadsrum med stark kontakt med vattnet. 
Här ryms promenadvägar, parker, bostäder, handel och 
olika verksamheter. 

Hur når vi dit?
• Utred möjligheterna till ny infartsled och föränd-

ringar av Sölvesborgsvägen liksom skapandet av 
ett sammanhängande park- och aktivitetsrum, där 
vattendraget är tydligt närvarande. Detta görs lämp-
ligen i samband med en fördjupning (ändring enligt 
PBL 3:23) av översiktsplanen för tätorten Karlshamn.

• Upprätta ny detaljplan över området med syfte att 
möjliggöra ny infart, allmänna platser och funktions-
blandad bebyggelse. Reservera mark för vägom-
byggnad och övriga förändringar av å-rummet och 
entréstråket.

• Skapa förutsättningar och underlätta för större 
dominerande verksamheter inom å-rummet att 
omlokalisera, exempelvis vid expansionsbehov. 

• Utred och planera för en avveckling av pump- 
stationen ”Torsken”.   

• Arbeta i enlighet med de riktlinjer rörande trafik- och 
parkering som beskrivs i Övergripande trafik- och 
parkeringsutredning – Karlshamns centrum.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse
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• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner.  

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Flygvy från söder över den centrala delen av å-rummet, illustration Metro och Atkins.

Längs kajerna i innerstaden finns fina lägen för multikulturella 
upplevelser och aktiviteter likt den miljö som finns vid City- 
gallerian. Här finns en stark kontakt med vattnet och ett 
tydligt gestaltat stadsrum. 
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Vy från parksidan mot nya paviljonger öster om ån, illustration Metro och Atkins.

Vy från Ågatan ut över å-rummet, illustration Metro och Atkins.
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Visionsbild över å-rummet och nytt entréstråk, illustration Metro och Kragh & Berglund.
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B. Asarum
Asarums tätort med omgivningar har delats in i tio del-
områden för vilka separata framtidsbilder presenteras. 

Generellt för orten finns viljeinriktningen att förstärka 
kopplingen mellan Karlshamn och Asarum, att särskilt 
utveckla området i skärningspunkten mellan orterna. Här 
ska utvecklingen styras på ett sätt som skapar en god bo-
endemiljö, goda förutsättningar för ett utvidgat, gemen-
samt handelscentrum, utvidgade verksamhetsområden, 
samt goda kommunikationer, allmänna och enskilda. 

Vidare ska det finnas en mark- och planberedskap för 
såväl bostäder som verksamheter av olika slag på orten, 
inte minst för Asarums centrum. I första hand ska förtät-
ningar göras, först i senare skede ska nya utbyggnadsom-
råden tas i anspråk. I övrigt är ortens sportanläggningar 
och frilufts- och rekreationsområden värdefulla basresur-
ser liksom den vackra naturen och kulturmiljöerna längs 
Mieåns vattensystem. 

För tätorten Asarum ska en fördjupning (ändring enligt 
PBL 3:23) av översiktsplanen upprättas innehållande en 
ortsanalys. Analysen ska syfta till att bidra med kunskap 
till både boende och kommunen om vad man ska vara 
rädd om och vad man kan satsa på i just Asarum. För att 
behålla levande centra krävs att bostäder, handel, arbets-

platser, service och kultur integreras. Utgångsläget för 
ortens utveckling är att finna dess ”själ” och att utveckla 
denna. En förutsättning för utvecklingen är att hitta nya 
attraktiva miljöer för byggnation samtidigt som det ska-
pas förutsättningar för upprustning i befintliga miljöer.

Badhusparken i Asarum.
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B1. Centrum
Området omfattar bebyggelsen på ömse sidor om Storga-
tan mellan Jasminvägen i norr och Stationsvägen i söder. 
Inom området finns även Badhusparken medan Gröna 
vägen utgör gräns mot väst. 

Så här ser det ut år 2030!
När man söderifrån passerat Asarums kyrka blir det tyd-
ligt att man närmar sig centrum. Lite längre fram är gatan 
upphöjd och stenbelagd. Här finns Asarums torg. Torget 
är en självklar samlingspunkt. Här finns matbutiker, café, 
bank och annan kommersiell service liksom busshållplats. 
Det har tillkommit inte bara nya byggnader för ytterligare 
handel utan även bostäder med utblick över byn och i 
direkt kontakt med servicen vid torget. Vid Granvägen 
reser sig en högre byggnad som på långt håll markerar 
Asarums centrum. Från torget finns en tydlig koppling 
mot den populära och välbesökta Badhusparken som 
behållit sin karaktär av finpark men också utvecklats för 
fler aktiviteter. 
                   

Det är lätt och säkert att angöra vardagens målpunkter i 
centrum såväl gående som med cykel och kollektivtrafik. 
Kopplingen mellan centrum och omkringliggande bostads-
områden är tydlig och säker.

Hur når vi dit?
• Se över möjligheterna att förtäta och komplettera 

den befintliga centrumbebyggelsen med såväl funk-
tionsblandad bebyggelse och bostäder som verksam-
heter.  Vid framtagande av en fördjupning (ändring 
enligt PBL 3:23) av översiktsplanen för tätorten 
Karlshamn kan en helhetsbild över dessa möjligheter 
tas fram.

• Placera företrädesvis centrumfunktioner i Asarum 
längs Storgatan mellan Stationsvägen och Jasmin- 
vägen.

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer 
bättre överens med bebyggelsens innehåll och ut-
formning och som motsvarar dagens krav och behov 
vad gäller utveckling och bevarande.

• Se över och förbättra kopplingen mellan centrum 
och ortens bebyggelseområden.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse
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Vy från söder, illustration Onix.

Vy över Asarums torg från norr, illustration Onix.
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Vy från öster, illustration Onix.

Vy över Asarums torg från norr, illustration Onix.
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B2. Kransbebyggelsen
Området omfattar stora delar av Asarums befintliga tät-
ortsväv runt centrum innehållande bostäder, verksamheter 
och grönområden. I väst finns Strömma och Korpadalen, 
i söder Rosendal och Notavalla, mot norr ligger Ekebergs-
lund och Tostarp och i öst sträcker sig bebyggelsen mot 
Rv 29 och vid Torarp. 

Så här ser det ut år 2030!
Områdena kring centrum innehåller attraktiv funktions-
blandad bebyggelse, bostäder och verksamheter och även 
mindre, värdefulla naturområden. Här finns bostäder i 
såväl en- och tvåfamiljshus som radhus och flerbostadshus 
av varierande storlek. Kompletteringar och förtätningar 
har lett till att det finns ett brett utbud av bostadstyper 
och upplåtelseformer inom kransbebyggelsens samtliga 
delar. Bland annat har marklägenheter, trygghetsboenden, 
lägenheter för unga och attraktiva småhus för barnfamiljer 
tillkommit.  Alla har möjlighet att finna en bostad som 
passar i livets olika skeden och med närhet till service och 
tätortsnära naturområden. Det är lätt och säkert att an-

göra vardagens målpunkter såväl gående som med cykel 
och kollektivtrafik. 

Här finns också verksamheter av varierande slag, allt ifrån 
industri till de mindre verksamheter som finns integrerat i 
bostadsområdena.   

Korpadalsvägen har vid korsningen till Iglavägen förlängts 
norrut upp till Graneforsvägen. Därigenom har trycket från 
genomfartstrafiken i Asarums centrum lättat och de nya 
bostadsområdena vid Granefors, se vidare B4. Granefors –
Korpadalen, får en tydlig koppling söderut ned mot butiker 
och service vid Janneberg och Strömma. Längs Mieån 
löper en populär vandringsled som har de kulturhistoriskt 
intressanta industrimiljöerna som tema. Korpadalen och 
Strömma är sammanbundna med en gång- och cykelbro.

Hur når vi dit?
• Se över möjligheterna att förtäta och komplettera 

den befintliga tätortsväven med såväl funktionsblan-
dad bebyggelse och bostäder som verksamheter. Vid 
framtagande av en fördjupning (ändring enligt PBL 
3:23) av översiktsplanen för tätorten Karlshamn kan 
en helhetsbild över dessa möjligheter tas fram.

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer 
bättre överens med bebyggelsens innehåll och ut-
formning och som motsvarar dagens krav och behov 
vad gäller utveckling och bevarande.

• Utred och planera för ny vägsträckning från Igla- 
vägen till Graneforsvägen.

• Beakta värdefulla naturområden vid förändringar 
inom kransbebyggelsen.

• Möjliggör delsträcka på vandringsled med fokus på 
Mieåns industriella kulturmiljöer. 

• Planera för en ny gång- och cykelbro över Mieån vid 
Korpadalen/Strömma. 

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse
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Ett hållbart Karlshamn 

Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Nyare radhus i Asarumsdalen, ett område med såväl nybyggda marklägenheter som småhus. Ett bra exempel på hur man inom 
ett område kan erbjuda olika bostadstyper och upplåtelseformer.

Björket, ett populärt närrekreationsområde i kransbebyggelsen.
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B3. Asarumsdalen
Området omfattar ett grönområde inom tätorten Asarum. 
Det är på alla sidor omgivet av bebyggelse och innehåller 
såväl öppen jordbruksmark som starkt kuperad terräng 
med bergsryggar och dalar. På bergen dominerar tallen 
och i lägre partier finns blandlövskog.  

Så här ser det ut år 2030!
Asarumsdalen med Stenbacka strövområde och  
Korpaberget är ett viktigt och välbesökt natur- och 
rekreations område. Det har gjorts mer tillgängligt med 
stigar, motionsslingor och gång- och cykelvägar och med 
sitt centrala läge knyter naturområdet samman tätortens 
olika delar. Man tar sig till exempel enkelt från den västra 
sidan till den östra på trygga och väl belysta gång- och 
cykelvägar. Området, med vacker och variationsrik natur, 
används flitigt i undervisningssyfte av skolor och förskolor 
i Asarum. Här har man ett stort gemensamt landskapsrum 
för friluftsliv och aktiviteter.

Hur når vi dit?
• Områdets karaktär ska bevaras, ny bebyggelse får  

ej tillkomma.

• Det öppna landskapsrummet i dalgången ska bestå. 
 

• Beakta områdets värde som rekreations- och frilufts-
område och utveckla detta ytterligare genom att 
satsa på fler och bättre motionsslingor, strövstigar,  
sittplatser etcetera. samt verka för att öka områdets 
tillgänglighet.

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur

Asarumsdalen från söder. Genom att bevara dalgången och 
dess öppna karaktär ska intrycket av den mäktiga dalgången 
bestå.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv  
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B4. Korpadalen – Granefors
Området omfattar skogsmarkerna på höjdpartierna norr 
och öster om befintlig bostadsbebyggelse i Korpadalen.

Så här ser det ut år 2030!
På backarna väster om Mieån och Byasjön, med utblickar 
mot vacker natur finns nya attraktiva bostadsområden.  
Bebyggelsen ligger på komfortabelt gång- och cykel- 
avstånd till såväl Asarums centrum som handelsområdena 
vid Janneberg och Strömma, men ändå alldeles nära vat-
ten, öppna fält och skog. Via den förlängda Korpadals- 
vägen kommer man snabbt söderut. 

Områdets naturliga förutsättningar har varit en utgångs-
punkt vid placeringen av gator och bebyggelse. Bebyg-
gelsen upplevs som ”hus i natur”. Värdefulla naturpartier, 
träd, berghällar och stora block har sparats och infogats 
i bebyggelsen och bidrar till en attraktiv boendemiljö. 
Närheten till naturen är också något som områdets nya 
förskola drar nytta av. Här finns en rik ”levande lärobok” 
direkt in på knuten.  

Hur når vi dit?
• Inled ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra 

bostadsändamål och förskola i området.

• Beakta värdefulla naturpartier vid placering av  
bebyggelse och vägar inom området.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Korpadalen – Granefors

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Bostäder  
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B5. Janneberg
Området omfattar bebyggelse på ömse sidor av Janne-
bergsvägen norrut upp mot rondellen vid Korpadalsvägen. 
Västerut sträcker det sig strax förbi gång- och cykelvägen, 
”Vislandabanan” och i öster möter bebyggelsen vid  
Strömmavägen.

Så här ser det ut år 2030!
Ett starkt handelscentrum för den integrerade tätorten 
Karlshamn – Asarum har vuxit fram runt Janneberg, 
Frostenstorp och Strömma. Här har framförallt en stor 
del av den utrymmeskrävande handeln, men även andra 
verksamheter och service etablerats i området. Området 
skulle även kunna rymma en arena för större evenemang. 
Från att tidigare ha varit en plats som givit ett splittrat och 
oroligt intryck, finns nu istället en välordnad stadsdel med 
gator, torg och parker. 

Jannebergsvägen är områdets ryggrad, en effektiv länk 
mellan Asarum och Karlshamn, men också i övrigt är gatu- 
och vägstrukturen väl utbyggd. Inte bara bilister, utan 
även fotgängare och cyklister rör sig lätt och tryggt inom 

området. Dagligen passerar många människor förbi, men 
många stannar också till för handel, arbete och besök. 
Handelsstråket kännetecknas av aktivitet, liv och rörelse. 
Genom den stora skalan, öppna ytor, breda trädkantade 
gator och byggnader med djärv arkitektur får denna del av 
Karlshamn-Asarum en alldeles egen karaktär, helt annor-
lunda än den historiska stadskärnan med sin småskaliga 
bebyggelse. Men också i denna livliga och storskaliga 
stadsdel finns intimare och lugnare platser, exempelvis 
vid Mieån. Å-rummets grönområden är en självklar och 
framträdande del i stadsmiljön. Längs ån löper också en 
populär vandringsled som har de kulturhistoriskt intres-
santa industrimiljöerna som tema. 

Hur når vi dit?
• Utred och planera för ny lokalisering av ridskolan till 

Torarp. 

• Utred förutsättningarna för ny vägsträckning från 
Janneberg mot Rv 29.

• Upprätta nya detaljplaner över området med syfte 
att möjliggöra ny väg, allmänna platser och verksam-
heter. Reservera mark för vägombyggnad och övriga 
förändringar av området.

• Möjliggör delsträcka på vandringsled med fokus på 
Mieåns industriella kulturmiljöer.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Verksamheter
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Flygvy från söder, illustration Metro.

En arena för större evenemang skulle kunna rymmas inom området, illustration Quendresa Avdiu, Karlshamns kommun.
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Vy Jannebergsvägen norrut, illustration Metro. 

Vy Jannebergs handelsområde, illustration Metro.
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B6. Duveryd
Området begränsas i söder huvudsakligen av E 22, i väst 
av Rv 29, i norr av befintlig bebyggelse i Asarum, Lindemo-
hemmet, Backagården och Notavalla.  Mot öst möter Jan-
neberg. Flera kraftledningar sträcker sig genom området 
från Horsaryd mot nordost. Terrängen är omväxlande, 
med både kuperade skogspartier och flack åkermark. 
Området är huvudsakligen bevuxet med barrskog, men 
det finns också stora ytor med lövträd.

Så här ser det ut år 2030!
Duveryd är ett funktionsblandat område, men har till stora 
delar utvecklats för verksamheter. Närheten till stadens 
infarter, hamnen och kommunikationer gör Duveryd 
eftertraktat för många företag. Här finns bland annat 
småindustri, lokal service och hantverkare. Området, med 
god närhet till såväl Karlshamn som Asarum, skulle även 
kunna användas för mellanlagring av schaktmassor. Vid ut-
byggnad av området har stor hänsyn tagits till de befintliga 
bostäderna i området vilka bevarat sin lantliga karaktär. Till 

det bidrar också att värdefulla vegetations- och naturstråk 
ut mot närliggande landsbygd har sparats. 

Vägen mellan rondellen vid Janneberg och Rv 29 gör det 
möjligt att snabbt och enkelt ta sig från verksamhetsom-
rådena till de större vägarna. Skapandet av ett Truck Stop 
vid E 22 har medfört att flera företag sökt sig till området. 
Med närheten till det stora handelsstråket vid Janneberg, 
har framförallt olika butikskedjor sökt sig till områdets 
östra delar. 

Hur når vi dit?
• Utred möjligheterna till ny vägförbindelse mellan 

Jannebergsvägen och Rv 29. Beakta eventuell loka-
lisering av Truck Stop norr om E 22 och samordna 
vägdragning med sådan anläggning.  

• Inled ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra 
ny väg och verksamheter i området.

• Beakta befintliga bostäder och värdefulla natur-
partier vid placering av bebyggelse och vägar inom 
området.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• God infrastruktur

Duveryd  

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Verksamheter
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B7. Torarp
Området omfattar landsbygden väster om Asarum fram 
till Rv 29. I söder gränsar det till Mejerivägen och i norr 
sträcker sig området till travbanan med omgivningar.

Så här ser det ut år 2030!
Området innehåller främst jord- och skogsbruksmark,  
men även funktionsblandad bebyggelse, bostäder och 
verksamheter.

Torarp har till stor del behållit sin lantliga karaktär med 
öppna fält och skogsdungar. I byn har de äldre gårdarna 
försiktigt kompletterats med nya bostäder. Hänsyn har ta-
gits till befintligt bebyggelsemönster, kontakten med det 
öppna landskapet och utblickarna mot omgivande natur. 
De verksamheter som finns har placerats och utformats för 
att ge så liten påverkan som möjligt på landskapsbilden. 

Torarp har utvecklats som Karlshamns hästsportcentrum, 
komplett med såväl travbana som ridanläggningar, stallar, 
rasthagar etcetera. Även service och företag med anknyt-

ning till hästsport har etablerat sig i området. Platsen har 
många fördelar: tätortsnära men naturnära och med bra 
koppling norrut mot de populära ridvägarna vid Långasjön. 
Genom tunnel under Rv 29 når man enkelt de stora natur-
områdena i väster. Ridsporten har många unga utövare. De 
kan enkelt ta sig till området genom ett väl utbyggt gång- 
och cykelnät och tät kollektivtrafik. 

Torarp är också en viktig plats för alla hundintresserade 
i kommunen. Här har Karlshamns hundsportcentrum 
utvecklats: anläggningar med goda förutsättningar för ut-
bildning, träning och tävlingar året runt, motionsområden 
och lokaler för inomhusträning. 

Hur når vi dit?
• Beakta jordbrukets intressen.

• Ny bebyggelse får tillkomma i form av komplette-
ringar till befintlig bebyggelse.

 
• Utforma och placera ny bebyggelse med stor hänsyn 

till landskapsbild och bebyggelsetradition.

• Utred och planera i syfte att möjliggöra ridskola, 
anläggningar och infrastruktur för häst- och ridsport.

• Utred och planera i syfte att möjliggöra anläggning-
ar och infrastruktur för hundsport.

• Verksamheter för häst- och hundsport prioriteras i 
området. 

• Beakta reservatet för framtida naturgasledning.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv  
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Torarp är 2030 Karlshamns hästsportcentrum, komplett med såväl travbana som ridanläggningar, stallar och rasthagar. Ett centrum 
för utbildning, träning och tävling året runt.

Torarp är 2030 Karlshamns hundsportcentrum, med anläggningar för utbildning, träning och tävling året runt.
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B8. Björkliden
Området består till stor del av småkuperad terräng med 
såväl tall- som lövskog. På de plana partierna i norr finns 
Asarums idrottsplats. Området begränsas i norr av bebyg-
gelse i anslutning till Tostarpsvägen och i öst och söder av 
villaområdena vid Froarpsvägen. I väst möter åkrarna vid 
Storgatans norra ände. 

Så här ser det ut år 2030!
Björkliden har utvecklats vidare som Asarums stora idrotts-
område, inte minst för bollsporter. Här pågår det ofta ak-
tiviteter, bland annat gör den populära och välutnyttjade 
konstgräsplanen det möjligt att träna och spela fotboll året 
om. Förutom flera planer för bollspel finns också möjlighe-
ter att övernatta i anslutning till anläggningen. 

Idrottsplats och grönområden angörs lätt från anslutande 
vägar. Tillfart och parkeringsplatser fungerar bra. Det är 
också enkelt att ta sig till området genom väl utbyggt 
gång- och cykelnät och tät kollektivtrafik. 

Björkliden är värdefull inte bara för idrotten utan fungerar 

även som ett värdefullt och populärt tätortsnära rekrea-
tions- och friluftsområde med flera motionsspår i fina 
skogspartier. 

Hur når vi dit?
• Beakta områdets värde som idrotts-, rekreations- 

och friluftsområde och utveckla detta ytterligare 
genom att satsa på fler och bättre motionsslingor, 
strövstigar, sittplatser etcetera. samt verka för att 
öka områdets tillgänglighet.

• Utred förutsättningarna för anläggningar för över-
nattning i anslutning till idrottsanläggningen. 

• Upprätta ny detaljplan med syfte att reglera befint-
liga och planerade idrottsanläggningar samt för att 
möjliggöra tillfällig övernattning. 

• Inled arbete med ”mobility manegement” (påver-
kande åtgärder för att öka andelen som går, cyklar 
och åker kollektivt) vid idrottsanläggningen.

• Beakta reservatet för framtida naturgasledning.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• God infrastruktur

Asarum idrottsområde är 2030 ett centrum för bollsporter.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv  
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B9. Tostarp – Froarp – 
Området omfattar jordbruks- och skogbygdsområdet norr 
om Asarum. I väst utgör Rv 29 en gräns, mot norr ligger 
Långasjön och Nötabråne och i söder Asarum, Granefors 
och Byasjön. Mot öster möter skogsmarker från Tararp ner 
till E 22. 

Så här ser det ut år 2030!
Byarna Tostarp, Froarp och Tararp har till stor del behål-
lit sin lantliga karaktär med omväxlande öppna fält och 
skogspartier. Äldre gårdar och bebyggelse har försiktigt 
kompletterats med nya bostäder. Hänsyn har tagits till 
befintligt bebyggelsemönster, kontakten med landskapet 
och utblickarna mot omgivande natur. De verksamheter 
som finns har placerats och utformats för att ge så liten 
påverkan som möjligt på landskapsbilden. Odlingslandska-
pet norr om Asarum har bevarats och det öppna jordbruks-
landskapet skiljer tydligt byarna från tätorten Asarum. 
Längs Mieåns vattensystem löper en populär vandringsled 
som har de kulturhistoriskt intressanta industrimiljöerna 
som tema. Ett nytt vattenverk finns i området.

Hur når vi dit?
• Beakta jord- och skogsbrukets intressen.

• Ny bebyggelse får tillkomma i form av komplette-
ringar till befintlig bebyggelse.

• Utforma och placera ny bebyggelse med stor hänsyn 
till landskapsbild och bebyggelsetradition.

• Vid förändringar i mark- och vattenanvändning och 
bebyggelsemiljö ska särskild hänsyn tas till områdets 
värden för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, 
turism och fiske.

• Ta särskild hänsyn till att området ligger inom  
Mieåns vattenskyddsområde. 

 
• Möjliggör delsträcka på vandringsled med fokus på 

Mieåns industriella kulturmiljöer.

• Beakta reservatet för framtida naturgasledning.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Levande landsbygd

2030 finns en vandringsled längs Mieån, med fokus på dess 
industriella kulturmiljö. Ruinen efter Långasjönäs pappers-
bruk är en av sevärdheterna.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Landsbygd och natur

Tararp
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B10. Långasjönäs
Området är beläget norr om Asarum och består huvud-
sakligen av starkt kuperade skogsmarker, men omfattar 
även historiska odlingslandskap, främst i västra delen, 
nära Södra Hoka. Långasjön möter området i söder medan 
bergsryggen vid Kroksjöarna markerar gränsen mot öster. 
Långasjönäs utgör till största delen naturreservat. 

Så här ser det ut år 2030!
Långasjönäs är även nu ett större obrutet naturområde 
med stor betydelse som lättillgängligt, attraktivt och  
tätortsnära rekreationsområde. Hit kommer folk från  
när och fjärran för friluftsliv och för att njuta den vackra 
naturen, träffas och basta, för att springa eller ta en tur  
i skidspåren. Här kan man bada och fiska, paddla och ro 
eller promenera längs någon av de många stigarna och 
slingorna. För ryttare har anlagts särskilda vägar inom 
området för skogsritter.

Områdets höga naturvärden och variationen, med såväl 
barr- och lövskog som gamla hagmarker, lockar naturin-
tresserade och ornitologer. Inte minst i lövskogen, med 

döda och ihåliga träd, finns ett rikt fågelliv. Kultur- 
lämningarna är omfattande med spår av bland annat 
pappersbruk, bränneri, kvarn och sågverk. Dessa histo-
riska miljöer är viktiga delar av den vandringsled som 
sträcker sig längs Mieåns vattensystem och lyfter fram  
de industriella miljöerna. 

I södra delen av området finns en populär turistanläggning 
med fantastiskt sjöläge. Hit kommer många besökare år 
efter år. Här finns såväl vandrarhem som campingplats och 
stugor. Badplatsen är välbesökt och ett självklart utflykts-
mål för många kommuninvånare.

Hur når vi dit?
• Verka för att nuvarande landskapsbild bibehålls och 

natur- och kulturvärden skyddas.

• Beakta områdets värde som rekreations- och frilufts-
område och utveckla detta ytterligare genom att 
satsa på fler och bättre motionsslingor, strövstigar, 
sittplatser etcetera. samt verka för att öka områdets 
tillgänglighet.

• Skapa förutsättningar för ridning i området genom 
särskilda ridvägar. 

• Möjliggör delsträcka på vandringsled med fokus på 
Mieåns industriella kulturmiljöer.

• Skapa förutsättningar för en vidareutveckling av 
turistanläggning i områdets södra del.

• Ta särskild hänsyn till att området ligger inom  
Mieåns vattenskyddsområde. 

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv  
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Långasjönäs badplats är även 2030 ett välbesökt utflyktsmål varma sommardagar.

Tillgänglighetsanpassad naturslinga vid Kroksjöarna.
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C. Mörrum Mörrum är ett samhälle med stark identitet. Mörrums 
tätort har delats in i sju delområden för vilka separata 
framtidsbilder presenteras. Generellt för orten finns 
viljeinriktningen att turistnäringen ska vidareutvecklas. 
Golf, fiske och idrottsanläggningar är värdefulla basresur-
ser tillsammans med den vackra naturen i Mörrumsåns 
dalgång. En annan målsättning är att det ska finnas en 
mark- och planberedskap för såväl bostäder som mindre 
verksamheter av olika slag på orten. I första hand ska för-
tätningar göras, först i senare skede ska nya utbyggnads-
områden tas i anspråk. Andra generella viljeinriktningar 
för orten är att minska miljöbelastningen på Mörrumsån 
samt att beakta områdets betydelse för friluftslivet och 
de ur kulturmiljövårdssynpunkt intressanta miljöerna i 
Mörrums centrala delar.

För tätorten Mörrum ska en fördjupning (ändring enligt 
PBL 3:23) av översiktsplanen upprättas innehållande en 
ortsanalys. Analysen ska syfta till att bidra med kunskap till 
både boende och kommunen om vad man ska vara rädd 
om och vad man kan satsa på i just Mörrum. För att behålla 
levande centra krävs att bostäder, handel, arbetsplatser, 
service och kultur integreras. Utgångsläget för ortens 
utveckling är att finna dess ”själ” och att utveckla denna. 
En förutsättning för utvecklingen är att hitta nya attraktiva 
miljöer för byggnation samtidigt som det skapas förutsätt-
ningar för upprustning i befintliga miljöer.

Mörumsån, en stor tillgång på orten.
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C1. Centrum
Området omfattar bebyggelsen på ömse sidor om Sölves-
borgsvägen mellan Mörrumsån och Kungsvägen. Inom 
området finns även nuvarande Kungsparken samt norr 
därom liggande bostadsområde. 

 
Så här ser det ut år 2030!
Strax efter att man svängt vänster, efter att ha passerat 
kyrkan och Mörrumsån, märker man tydligt att man 
kommit in i ortens centrum. Gatan smalnar, får en annan 
markbeläggning, är kantad av en trädallé och snart når 
man Mörrums torg. Torget är en självklar samlingspunkt i 
Mörrum. Här finns matbutiker, café, bank och annan kom-
mersiell service liksom busshållplats. Här har tillkommit 
inte bara nya byggnader för ytterligare handel utan även 
bostäder i ett fint läge med utblick över Mörrumsån och i 
direkt kontakt med servicen vid torget. Från torget finns 
en tydlig koppling ner mot Laxens hus och området vid ån 
liksom norrut mot skolan och de bostadsområden som 
finns där. 

Längs Sölvesborgsvägen finns idag kantstensparkering 
mellan alléträden och då man från torget fortsätter 
västerut når man snart den fina platsbildningen vid Sta-
tionsvägen. Runt platsen finns idag flera nya byggnader 
innehållande företrädesvis bostäder, men även viss handel 
och andra verksamheter i bottenplanet. Den tidigare 
parkytan, Kungsparken, är till viss del bebyggd med att-
raktiva bostäder. Läget har många fördelar med närhet till 
handel och annan service, järnvägsstationen, busshållplats, 
grönområden och Mörrumsån. Närheten till centrum, 

utbyggda gång- och cykelvägar och goda kollektivförbin-
delser gör att bilanvändandet är mycket lågt. Det finns bra 
cykelvägar, inte bara till Asarum, utan även till Karlshamn, 
Björkenäs och Svängsta.  

Centrum har förtätats och förskönats. Det är lätt och 
säkert att angöra vardagens målpunkter i centrum såväl 
gående som med cykel och kollektivtrafik. Kopplingen 
mellan centrum och omkringliggande kransbebyggelse är 
tydlig och säker. Tack vare det internationellt välkända lax- 
och havsöringsfisket i Mörrumsån är centrala Mörrum en 
av kommunens mest välbesökta platser. 

Hur når vi dit?
• Se över möjligheterna att förtäta och komplettera 

den befintliga centrumbebyggelsen med såväl funk-
tionsblandad bebyggelse och bostäder som verksam-
heter. Vid framtagande av en fördjupning (ändring 
enligt PBL 3:23) av översiktsplanen för tätorten 
Mörrum kan en helhetsbild över dessa möjligheter 
tas fram.

• Placera företrädesvis centrumfunktioner i Mörrum 
längs gamla riksvägen mellan Kungsvägen och  
Mörrumsån.

• Skapa ett tydligt och naturligt samband mellan cen-
trum och fiskeanläggningen vid Kungsforsen.

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer 
bättre överens med bebyggelsens innehåll och ut-
formning och som motsvarar dagens krav och behov 
vad gäller utveckling och bevarande.

• Se över och förbättra kopplingen mellan centrum 
och kransbebyggelsen.

 
• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-

ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse
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Vy från söder, illustration Onix.

Vy över platsbildningen vid Stationsvägen från sydväst, illustration Onix. 
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Vy över Mörrums torg från öster, illustration Onix. 

Vy över Mörrums torg från väster, illustration Onix.
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C2. Kransbebyggelsen
Området omfattar stora delar av Mörrums befintliga 
tätortsväv med undantag av centrum och å-rummet och 
innehåller bostäder, verksamheter och grönområden. Norr 
om centrum, väster om ån, finns norra Mörrums by och 
söder om centrum finns södra Mörrums by och Buskelund. 
I södra Mörrums by finns järnvägsstationen. Öster om ån 
finns norra och södra Hästaryds by innan jordbruksland- 
skapet vid Torarp tar vid österut. 

 
Så här ser det ut år 2030!
Områdena kring centrum innehåller attraktiv funktions-
blandad bebyggelse, bostäder och verksamheter och även 
mindre, värdefulla naturområden. Här finns bostäder i 
såväl en- och tvåfamiljshus som radhus och flerbostadshus 
av varierande storlek. Kompletteringar och förtätningar 
har lett till att det finns ett brett utbud av bostadstyper 
och upplåtelseformer inom kransbebyggelsens samtliga 
delar. Bland annat har marklägenheter, trygghetsboenden, 
lägenheter för unga och attraktiva småhus för barnfamiljer 
tillkommit.  Alla har möjlighet att finna en bostad som 
passar i livets olika skeden och med närhet till service och 
tätortsnära naturområden. 

Det är lätt och säkert att angöra vardagens målpunkter så-
väl gående som med cykel och kollektivtrafik. Kopplingen 
mellan järnvägsstationen och bostadsbebyggelsen är gen, 
säker och tydlig och ger optimala möjligheter till arbets-
pendling såväl inom kommunen och länet som i regionen, 
inte minst tack vare att Pågatågen stannar i Mörrum.

Här finns också verksamheter av varierande slag, allt ifrån 
industri till de mindre verksamheter som finns integrerat i 
bostadsområdena.   

Hur når vi dit?
• Se över möjligheterna att förtäta och komplettera 

den befintliga tätortsväven med såväl funktions- 
blandad bebyggelse och bostäder som verksam-
heter. Vid framtagande av en fördjupning (ändring 
enligt PBL 3:23) av översiktsplanen för tätorten 
Mörrum kan en helhetsbild över dessa möjligheter 
tas fram.

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer 
bättre överens med bebyggelsens innehåll och ut-
formning och som motsvarar dagens krav och behov 
vad gäller utveckling och bevarande.

• Beakta värdefulla naturområden vid förändringar 
inom kransbebyggelsen.

• Se över och förbättra kopplingen mellan järnvägs- 
stationen och ortens bebyggelseområden.

• Beakta Perstorps avfallsanläggning vid beslut om för-
ändrad markanvändning i dess närhet för att undvika 
utökade restriktioner på verksamheten.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse
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Stationen i Mörrum har stor betydelse för orten även 2030. 

Kransbebyggelsen rymmer verksamheter av varierande slag, här äldre industribyggnader vid Mörrumsån. 
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C3. Å-rummet
Området omfattar Mörrumsån och dess närmaste omgiv-
ning från å-kroken i norr till Silverforsen i söder. 

Så här ser det ut år 2030!
Mörrumsån är Sveriges mest berömda fiskevatten, varje 
initierad sportfiskare världen över känner till ån. Området 
vid Laxens hus och Kungsforsen utgör verksamhetens 
hjärta. 

Årummet har blivit mer tillgängligt genom sammanhäng-
ande stråk, gångvägar och spångar, längs hela den centrala 
delen av Mörrumsån. Tillgängligheten är hög och det finns 
gott om sitt- och viloplatser. Mörrums bägge stränder 
binds samman genom bland annat en ny gång- och cykel- 
bro mellan Kungsbron och Åkroken. Detta underlättar 
kontakten inom samhället och förbättrar även för frilufts-
livet. Från det centrala å-rummet tar man sig lätt vidare, 
såväl norr som söderut, längs ån.

Kopplingen från centrum och Mörrums torg ner mot Lax-
ens hus är tydlig. Även från kransbebyggelsen finns tydliga 
stråk mot ån, vilken är en självklar magnet då man ska ta 
en promenad eller bara söker en plats att slå sig ner på och 
njuta av den första vårsolen eller en medhavd fikakorg. 

Hur når vi dit?
• Exploatering ska ske varsamt och med hänsyn till 

landskapsbilden. 

 
• Beakta områdets värde som rekreations- och frilufts-

område och utveckla detta ytterligare genom att 
satsa på att skapa sammanhängande stråk från norr 
till söder, fler sittplatser etcetera. samt verka för att 
öka områdets tillgänglighet.

 
• Studera möjligheterna att anlägga gång- och cykel-

broar över ån, exempelvis mellan Kungsbron och 
Åkroken.

• Se över och förbättra kopplingen mot å-rummet från 
såväl centrum som kransbebyggelsen. 

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur

Laxens hus vid Kungsforsen.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv
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C4. Rosenholm
Området omfattar området strax norr om Mörrums tätort 
öster om Mörrumsån. Inom området finns Karlshamns 
golfklubbs anläggning.

Så här ser det ut år 2030!
Vid Mörrumsåns strand, i vacker park- och skogsmiljö lig-
ger Karlshamns golfanläggning. Det finns goda möjligheter 
att övernatta i anslutning till golfbanan och att genomföra 
konferenser. Här finns flera populära boenden, bland annat 
stugor och fina campingmöjligheter. Vill man ta en paus 
från golfspelandet så finns strövstigar, motionsslingor och 
ett världsberömt fiskevatten runt knuten.  

I områdets södra del har idrottsanläggningar tillkommit 
i anslutning till området vid Norrevångsskolan. Golfan-
läggningen och idrottsplatsen har en gemensam infart. 
De övernattnings- och konferensfaciliteter som finns i om-
rådet är en resurs även för idrottsplatsen och för tillresta 
fisketurister. 

Kopplingen mellan golfanläggningen och Mörrums tätort 
är tydlig och man tar sig lätt och säkert till anläggningen 
såväl gående som med cykel eller kollektivtrafik. Från 
anläggningen tar man sig lätt in till Mörrums centrala delar 
för att handla, äta eller besöka någon sevärdhet. Det finns 
också en ny broförbindelse över ån.

Hur når vi dit?
• Exploatering ska ske varsamt och med hänsyn till 

landskapsbilden.  

• Beakta områdets värde som idrotts-, rekreations- 
och friluftsområde.

• Utred förutsättningarna för anläggningar för över-
nattning i anslutning till golfanläggningen.  

• Upprätta ny detaljplan med syfte att möjliggöra 
övernattning.

• Se över och förbättra kopplingen mellan anläggning-
en och Mörrums tätort. 

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur

Karlshamns golfanläggning. 

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv
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C5. Hästaryd
Området omfattar viss befintlig bebyggelse, däribland en 
gård, men även oexploaterade delar bestående av såväl 
natur- som jordbruksmark. Söder om området löper Karls-
hamnsvägen, den östra infarten till Mörrum. 

 
Så här ser det ut år 2030!
Då man passerar in i Mörrum från öster finns ett nytt större 
bostadsområde på höger hand. Områdets läge är uppskat-
tat särskilt med tanke på närheten till naturen, skolor, 
centrum, Mörrumsån och väl utbyggda kommunikations-
stråk samt inte minst Karlshamns golfanläggning, som 
ligger endast ett stenkast norr om bebyggelsen. Närheten 
till golfbanan gör att även tillfälligt boende knutet till 
golfanläggningen finns i området. 

Områdets naturliga förutsättningar har varit en utgångs-
punkt vid placeringen av gator och bebyggelse. Värdefulla 
naturpartier, träd, berghällar och stora block har sparats 
och infogats i bebyggelsen och bidrar till en attraktiv boen-
demiljö. Också den vackra välbevarande gårdsmiljön runt 
Hästarydsgården är en kvalité i området. 

Närheten till naturen är också något som områdets nya 
förskola drar nytta av. Här finns en rik ”levande lärobok”.  
Närheten till många av vardagens målpunkter, utbyggda 
gång- och cykelvägar och ett bra kollektivtrafikläge gör att 
bilanvändandet är mycket lågt. 

Hur når vi dit?
• Inled ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra 

bostadsändamål och förskola i området.

• Undanta markområdet närmast Hästarydsgårdens 
gårdscentrum från exploatering.

• Beakta värdefulla naturpartier vid placering av  
bebyggelse och vägar inom området.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur

Hästarydsgårdens lador är 2030 en kvalité i det nya bostads-
området.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Bostäder
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C6. Jössa slätt
Området omfattar marken strax öster om Mörrums tätort. 
Inom området finns ishall och motionsspår. I söder gränsar 
området till Byggesvägen, den ostligaste av de södra 
tillfartsvägarna till Mörrum. Området består av en varierad 
vegetation, såväl bok, tall som gran förekommer. Stormen 
Gudrun orsakade flera kalhyggen inom området där det 
idag kommit upp olika lövträd. 

 

Så här ser det ut år 2030!
Jössa slätt är en viktig del av Mörrums identitet och har 
så varit sedan 1960-talet då ortens hockeylag bildades. I 
Karlshamns kommun finns idag goda möjligheter att utöva 
idrott på hög nivå på is och de två ishallarna i Mörrum 
är en viktig förutsättning för detta. Inom området finns 
förutom ishallarna även andra aktivitetsytor och också 
möjligheter till övernattning i anslutning till anläggningen. 
Idag fungerar angöring och parkering mycket bra efter att 
en ny tillfartsväg byggts och parkeringsytorna utökats. 
Det är också enkelt att ta sig till området genom ett väl 
utbyggt gång- och cykelnät och tät kollektivtrafik. 

Området är en samlingspunkt för bygden och värdefullt 
inte bara i ett idrottsperspektiv utan fungerar även som 
ett populärt tätortsnära rekreations- och friluftsområde 
med flera motionsspår i fina skogspartier öster om  
ishallarna.

Hur når vi dit?
• Beakta områdets värde som idrotts-, rekreations- 

och friluftsområde och utveckla detta ytterligare 
genom att satsa på fler och bättre motionsslingor, 
strövstigar, sittplatser etcetera. samt verka för att 
öka områdets tillgänglighet.

• Upprätta ny detaljplan med syfte att reglera befint-
liga och planerade idrottsanläggningar.

• Utred och planera för anläggningar för övernatt- 
ning i anslutning till idrottsanläggningen samt ny 
angöring.  

• Inled arbete med ”mobility manegement” (påver-
kande åtgärder för att öka andelen som går, cyklar 
och åker kollektivt) vid idrottsanläggningen.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• God infrastruktur

Jössarinken har 2030 fått sällskap av ytterligare en ishall.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv
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2030 finns mycket goda möjligheter för skridskoåkning på alla nivåer. På Jössa samsas allmänheten med ishockey, 
curling och . . . 

. . . konståkning. 
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C7. Perstorp
Området begränsas i norr av Blekinge kustbana, i öster av 
Perstorps industriområde och i övrigt omges området av 
mestadels naturmark. Inom området finns Karlshamns, 
Olofströms och Sölvesborgs gemensamma avfalls-
anläggning.

 
Så här ser det ut år 2030!
Avfallsanläggningen i Perstorp har en stor samhällsbetydel-
se. De totala avfallsmängderna i kommunen har minskat 
avsevärt och mängden insamlat förpackningsmaterial 
och tidningar per invånare har ökat. Det sker en hög grad 
av materialåtervinning i samhället och det farliga avfallet 
sorteras ut och tas om hand på ett säkert sätt. 

I biogasanläggningen rötas avfallsprodukter som innebär 
att kretsloppet kan slutas. Detta ger unika samhälleliga 
mervärden och här spelar anläggningen i Mörrum en viktig 
roll. Sverige ligger i framkant när det gäller fordonsdrift 
med biogas och förgasning av biomassa och uppgradering 
av biogas till högkvalitativ fordonsgas. Verksamheten vid 
anläggningen i Mörrum är en betydande medaktör i denna 
utveckling. Förutom biogas ger anläggningen en näringsrik 
rötrest som kan används som gödningsmedel. Det finns 
avsättning för denna på nära håll då det söder om Mör-
rum skett en omfattande utbyggnad av växthus. Här finns 
landets största odlingar under glas och även storskalig 
produktion på friland.

Hur når vi dit?
• Beakta avfallsanläggningen vid beslut om föränd-

rad markanvändning i omgivningen för att undvika 
utökade restriktioner på verksamheten.

• Beakta reservatet för framtida naturgasledning i 
områdets södra del. 

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Avfallsanläggningen är väl dold i landskapet och utgör ingen påverkan på landskapsbilden i området. 

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Verksamheter
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D. Hällaryd
Området omfattar tätorten Hällaryd, inklusive Elisberg i 
norr, och innehåller bostäder, verksamheter och grönom-
råden. I väster utgör järnvägen och ån gräns och österut 
tar skogsmarken söder om Svartasjön vid. I söder finns 
idrottsplatsen och en återvinningsanläggning.

Så här ser det ut år 2030!
Hällaryd är ett attraktivt samhälle där det byggts centralt 
både för äldre och yngre. Kompletteringar och förtätning-
ar har lett till att det finns ett bredare utbud av bostads-
typer och upplåtelseformer. Det finns marklägenheter 
med god tillgänglighet och även trygghetsboende. Också 
en del villor har tillkommit och kompletterar den tidigare 
bebyggelsen, bland annat har det planlagda området öster 
om Modalavägen byggts ut. Med ökat antal bostäder i Häl-
laryd med omnejd har även underlag till skola och service 
förbättrats. Föreningslivet är starkt och engagerar många 
och Hällaryds idrottsplats, som nu har en fullstor fotbolls-
plan, fyller en viktig funktion i samhället. 

Hällaryds centrum har förtätats och förskönats. Då man 
kör Elisbergsvägen norrut genom Hällaryd och passerar 
Trensumsvägen märker man tydligt att man kommit in i 
ortens centrum. Gatan smalnar, får en annan markbelägg-
ning, är kantad av en trädallé och snart når man Hällaryds 
torg. Torget är, jämte den nya samlingslokalen, kyrkan 
och skolan, en viktig mötesplats i Hällaryd.  I anslutning 

till torget finns matbutik och annan kommersiell service 
liksom busshållplats. I de centrala delarna har tillkommit 
nya byggnader som inrymmer bostäder och i bottenplanet 
olika verksamheter. Strax innan man når kyrkan i Elisbergs-
gatans fond finns på vänster sida skola, bibliotek och en 
ny förskola vid en fin platsbildning. Här finns också en 
välbesökt aktivitetspark.

Bra cykelvägar förbinder Hällaryd med både Karlshamn 
och Åryd. Söderut kommer man enkelt och tryggt med 
cykel till havet och småbåtshamnen i Matvik. Kollektiv- 
trafikförbindelserna har utvecklats och det går täta turer 
till centrum. Detta är till stor fördel för inte minst pendlare 
och gymnasieelever. Även de digitala transportvägarna 
är väl utbyggda. Det finns bredband till nytta för både 
enskilda och företag.

Hur når vi dit?
• Ny bebyggelse och övriga förändringar som innebär 

stärkt underlag för skola, förskola och annan service 
ska ses som positivt.

• Se över möjligheterna att förtäta och komplettera 
den befintliga centrumbebyggelsen och tätorts- 
väven med såväl funktionsblandad bebyggelse och 
bostäder som verksamheter. Detta görs lämpligen  
i samband med ett programarbete för tätorten  
Hällaryd.

• Placera företrädesvis centrumfunktioner i Hällaryd 
längs Elisbergsvägen mellan Trensumsvägen och 
kyrkan.

• Beakta värdefulla naturområden vid förändringar 
inom tätorten.

• Se över och förbättra kopplingen mellan centrum 
och övrig tätbebyggelse.

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer 
bättre överens med bebyggelsens innehåll och ut-
formning och som motsvarar dagens krav och behov 
vad gäller utveckling och bevarande.

• Verka för bra vägar och övrig infrastruktur.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse
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Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur

Vy från söder, Onix.

Kyrkan är jämte skolan och det nya torget en viktig mötesplats 
i Hällaryd. 
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Vy över det nya torget och Elisbergsvägen med kyrkan i fonden, Onix. 

Vy över den nya platsbildningen vid skolan och den nya förskolan från öster, Onix. 
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E. Svängsta Svängsta är ett levande samhälle med en tydlig identi-
tet. Svängsta tätort med omgivningar har delats in i tre 
delområden för vilka separata framtidsbilder presenteras. 
Generellt för orten finns viljeinriktningen att näringsliv och 
företagande ska utvecklas. Att vårda historien, verka för 
ett naturnära attraktivt boende och en bra skola är viktiga 
målsättningar. En annan är att det ska finnas en mark- och 
planberedskap för såväl bostäder som verksamheter av 
olika slag på orten, inte minst i Svängsta centrum. I övrigt 
är ortens sportanläggningar samt frilufts- och rekreations-
områden viktiga basresurser liksom de värdefulla natur- 
och kulturmiljöerna längs Mörrumsån. 

För tätorten Svängsta ska en fördjupad översiktsplan 
upprättas innehållande en ortsanalys. Analysen ska syfta 
till att bidra med kunskap till både boende och kommunen 
om vad man ska vara rädd om och vad man kan satsa på i 
just Svängsta. För att behålla levande centra krävs att bo-
städer, handel, arbetsplatser, service och kultur integreras. 
Utgångsläget för ortens utveckling är att finna dess ”själ” 
och att utveckla denna. En förutsättning för utvecklingen 
är att hitta nya attraktiva miljöer för byggnation samtidigt 
som det skapas förutsättningar för upprustning i befintliga 
miljöer.

Mörrumsån, en tillgång i Svängsta.
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E1. Centrum
Området omfattar bebyggelsen på ömse sidor om Mör-
rumsån mellan Brovägen och Svängstavägen. 

Så här ser det ut år 2030!
Centrum har förtätats och förskönats. Det är lätt och 
säkert att angöra vardagens målpunkter i centrum såväl 
gående som med cykel och kollektivtrafik. Kopplingen 
mellan centrum och omkringliggande kransbebyggelse är 
tydlig och säker. Sedan Svängstavägen och Mariebergsvä-
gen kopplats samman med en ny väg söder om samhället 
har den tunga genomfartstrafiken minskat avsevärt. Lång-
tradarna tar sig numera runt samhället istället för att köra 
rätt igenom. Kommunikationerna till Karlshamn är goda, 
inte minst genom tät kollektivtrafik och belyst cykelled. 
Det finns också bra cykelväg till Mörrum. 

Nere vid Brovägen inom det gamla stationsområdet, vid 
ABU-Garciahallen och den före detta ICA-butiken, har 
skapats ett torg som öppnar sig ned mot ån. De stora 
byggnaderna har fått nytt liv och här finns aktiviteter 
för både unga och äldre. Nya flerbostadshus och butiker 
ramar in torget som är en populär mötesplats. Vid ån finns 
bryggor och ett stort trädäck med uteservering. En vacker 
bro spänner över till Haldaparken och de gamla vackra 
fabriksbyggnaderna, som omvandlats till spännande och 
attraktiva bostäder. Här finns också ett välbesökt industri-
museum. På torgets östra sida, vid Holländarevägen, har 
det byggts flerbostadshus som avgränsar torget och klätt-
rar upp för branten och knyter Marieberg mot centrum 
och ån. Å-rummet är en väsentlig naturlig tillgång och 

en självklar del i Svängsta centrum. Det har blivit mer till-
gängligt genom sammanhängande stråk, gångvägar och 
spångar, längs hela den centrala delen av ån. Svängstas 
bägge stränder binds samman genom flera nya gång- och 
cykelbroar. Mörrumsån är en plats för aktiviteter, fiske och 
båtliv har utvecklats rejält. Sportfiskare söker sig gärna till 
Svängsta, både för fiske i ån och i sjöarna runt omkring.  
Det finns också goda möjligheter till övernattning.

Hur når vi dit?
• Se över möjligheterna att förtäta och komplettera 

den befintliga centrumbebyggelsen med såväl funk-
tionsblandad bebyggelse och bostäder som verksam-
heter. Vid framtagande av en fördjupning (ändring 
enligt PBL 3:23) av översiktsplanen för tätorten 
Svängsta kan en helhetsbild över dessa möjligheter 
tas fram.

• Placera företrädesvis centrumfunktioner i Svängsta 
vid ån norr om Brovägen, inom det gamla stations-
området. 

• Planera för att anlägga gång- och cykelbroar för att 
knyta samman å-rummets stränder.

• Se över och förbättra kopplingen mot å-rummet från 
såväl centrum som kransbebyggelsen. 

• Beakta värdefulla naturområden vid förändringar 
inom tätorten.

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer 
bättre överens med bebyggelsens innehåll och ut-
formning och som motsvarar dagens krav och behov 
vad gäller utveckling och bevarande.

• Skapa förutsättningar för utveckling av sportfiske. 

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse
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Vy över torget mot sydost, illustration Onix.

Vy över nya torget från sydost, illustration Onix.
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Vy mot öster, illustration Onix.

Vy över nya torget mot väster, illustration Onix.
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E2. Kransbebyggelsen
Området omfattar stora delar av Svängstas befintliga tät-
ortsväv innehållande bostäder, verksamheter och grönom-
råden. Det sträcker sig på ömse sidor om Mörrumsån, från 
Ebbarp i söder till Möllegården i norr, över Marieberg i öst 
och Öjavad i väst. 

Så här ser det ut år 2030!
Områdena kring centrum innehåller attraktiv funktions-
blandad bebyggelse, bostäder och verksamheter och även 
mindre, värdefulla naturområden. 

Här finns bostäder i såväl en- och tvåfamiljshus som radhus 
och flerbostadshus av varierande storlek. Kompletteringar 
och förtätningar har lett till att det finns ett brett utbud 
av bostadstyper och upplåtelseformer inom kransbebyg-
gelsens samtliga delar. Alla har möjlighet att finna en 
bostad som passar i livets olika skeden och med närhet till 
service och tätortsnära naturområden. Den nya förskolan 
drar nytta av läget nära naturen; skogen erbjuder en rik 
”levande lärobok”. Från bostadsområdena är det lätt och 
säkert att angöra vardagens målpunkter såväl gående som 
med cykel och kollektivtrafik.  

Här finns också verksamheter av varierande slag, allt ifrån 
industri till de mindre verksamheter som finns integrerat i 
bostadsområdena.   

Hur når vi dit?
• Se över möjligheterna att förtäta och komplettera 

den befintliga tätortsväven med såväl funktionsblan-
dad bebyggelse och bostäder som verksamheter. Vid 
framtagande av en fördjupning (ändring enligt PBL 
3:23) av översiktsplanen för tätorten Svängsta kan 
en helhetsbild över dessa möjligheter tas fram.

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer 
bättre överens med bebyggelsens innehåll och ut-
formning och som motsvarar dagens krav och behov 
vad gäller utveckling och bevarande.

• Beakta värdefulla naturområden vid förändringar 
inom kransbebyggelsen.

• Möjligheterna för byggande av bostäder i strandnära 
lägen ska underlättas vid Mörrumsån, se vidare i 
Bilaga 2. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Skyttevägen med Medborgarhuset till höger, en viktig sam-
lingsplats i Svängsta.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse
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E3. Marieborg – 
Området omfattar huvudsakligen ett långsträckt mark-
område strax öster om Svängsta tätort. Inom området 
finns idrottsplats och motionsspår. I norr, vid Abborresjön, 
dominerar tallskogen medan lövskogen är framträdande i 
söder vid Hundsjön. Området gränsar främst till bebyggel-
seområden i väst och skogsmarker i öst.

 
Så här ser det ut år 2030!
Marieborg har utvecklats som populär idrottsplats i 
Svängsta. Här finns plats för många sporter och hela  
anläggningen är flitigt använd. Fotbollsintresset är starkt 
och när Svängsta IF spelar hemma är det självklart fullsatt.

Vid Hundsjön finns en badplats dit många Svängstabor  
söker sig sommartid. Den lockar med klart vatten, fin 
strand och vacker natur. Skogsmarkerna upp mot  
Abborresjön används flitigt i undervisningssyfte av för- 
skolan och skolan. 

Hela området, inte minst Marieborg, är en samlingspunkt 
för bygden och värdefullt inte bara i ett idrottsperspektiv 
utan fungerar även som ett populärt tätortsnära rekrea-
tions- och friluftsområde med flera motionsspår vid Hund-
sjön och i de i fina skogspartierna norrut mot Abborresjön. 

Hur når vi dit?
• Verka för att utveckla Marieborgs idrottsplats.

• Beakta områdets värde som rekreations- och frilufts-
område och utveckla detta ytterligare genom att 
satsa på fler och bättre motionsslingor, strövstigar,  
sittplatser etcetera. samt verka för att öka områdets 
tillgänglighet.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner.

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur

Marieborg är 2030 värdefull i idrottssammanhang och en 
samlingspunkt för bygden. 

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Idrott och friluftsliv

Abborresjön
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F. Åryd
Området omfattar Åryds samhälle samt Guövik och 
Köpegårda söder om E22. Inom området finns också den 
låglänta marken mellan Åryd och Köpegårda, öster om 
Guövik. 

Så här ser det ut år 2030!
Åryd är en attraktiv bostadsort nära havet. Centralt i Åryd 
har det byggts lägenheter för seniorer. Kompletteringar 
och förtätningar har lett till att det finns ett bredare utbud 
av bostadstyper och upplåtelseformer. I anslutning till byn, 
i Havakulla, finns ett nytt mindre villaområde. Närmare 
kusten, på ömse sidor om Guöviken, har ett flertal nya bo-
städer tillkommit, bland annat på Guöplatån och i Rörvik. 

Kommunalt vatten och avlopp har dragits ut till Köpegårda 
och även där har det tillkommit nya bostäder. Med ökat 
antal bostäder i Åryd med omnejd har underlag för skola 
och service i Åryd förbättrats. 

Åryds centrum har förtätats och förskönats. Då man kör 
längs Årydsvägen från väster mot Åryd och passerar över 
bron över Årydsån märker man tydligt att man kommit in 
i ortens centrum. Gatan smalnar och får en annan mark-
beläggning och snart når man Åryds torg. Torget är, jämte 
kyrkan och skolan, en viktig mötesplats i Åryd. Man når 
också torget från Guöviksvägen som idag är en trädkantad 
väg med kyrkan i fonden. I de centrala delarna har det 

tillkommit nya byggnader som inrymmer bostäder och i 
bottenplanet olika verksamheter.

En ny cykelväg förbinder Åryd med Guöområdet och 
på nervägen mot Guöviken passeras ett stort våtmarks-
område med rikt fågelliv. I våtmarksområdet finns gott 
om promenadstigar och spångar. Området har blivit ett 
attraktivt rekreationsområde både för boende i området 
och besökare från annat håll. Cykelvägen fortsätter sedan 
förbi Guöplatån och vidare ut mot Köpegårda och den fina 
badplatsen. Även mot Hällaryd och Karlshamn finns en bra 
cykelväg.

Den nya rastplatsen vid E22 fungerar som en målpunkt för 
både boende och förbipasserande. Det finns en genförbin-
delse över Årydsån från rastplatsen till Åryds torg och där-
omkring liggande skolor och service. Vid rastplatsen finns 
både drivmedel och livsmedel att köpa och här finns även 
ett urval av lokalproducerade varor. Rastplatsen fungerar 
som en port till skärgården och Eriksberg och rastande kan 
även enkelt ta sig till det fågelrika våtmarksområdet strax 
intill. Förutom drivmedelsstationen har ytterligare ett par 
nya verksamheter kunnat etablera sig vid rastplatsen. Även 
öster om Guöviksvägen har nya verksamheter tillkommit 
intill den gamla brandstationen, i bra skyltläge vid E22.

Längs E22 har åtgärder för att minska bullret från trafiken 
genomförts. Kollektivtrafikförbindelserna har förbättrats 
och regional busstrafik stannar vid rastplatsen vid E22. 
Även de digitala transportvägarna är väl utbyggda. Det 
finns bredband till nytta för både enskilda och företag.
Det har gjorts satsningar på besöksnäring och fritidsaktivi-
teter i området. Motionsspåret underhålls och i Guöviken 
finns nu ett hundratal båtplatser och även skärgårdstrafik 
till Tjärö. 

Länsstyrelsens anmärkning rörande detta delområde fram-
går av bilagt granskningsyttrande sidan 5–6.

Hur når vi dit?
• Ny bebyggelse och övriga förändringar som innebär 

stärkt underlag för skola, förskola och annan service 
ska ses som positivt.

• Se över möjligheterna att förtäta och komplettera 
den befintliga centrumbebyggelsen och tätorts- 
väven med såväl funktionsblandad bebyggelse och 
bostäder som verksamheter. Detta görs lämpligen i 
samband med ett programarbete för tätorten Åryd, 
Guövik och Köpegårda.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse
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• Placera företrädesvis centrumfunktioner i Åryd i 
torgets närhet på Årydsvägen, Sandgravavägen och 
Guöviksvägen samt vid rastplatsen. 

• Beakta värdefulla naturområden vid förändringar 
inom tätorten. 

• Se över och förbättra kopplingen mellan centrum 
och rastplatsen och övriga tätorten samt Guö.

• Utred och planera för att skapa våtmarker och öppna 
vattenytor.

• Ersätt äldre detaljplaner med nya som stämmer 
bättre överens med bebyggelsens innehåll och ut-
formning och som motsvarar dagens krav och behov 
vad gäller utveckling och bevarande.

• Vid förändringar i mark- och vattenanvändning och 
bebyggelsemiljö ska särskild hänsyn tas till områdets 
värden för naturvård och friluftsliv samt kommuni-
kationer.

• Möjligheterna för byggande av bostäder samt ut-
veckling av friluftsliv och besöksnäring i strandnära 
lägen ska underlättas vid Årydsån, se vidare i  
Bilaga 2. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

• Verka för bra vägar och övrig infrastruktur. 

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till service
• Närhet till natur
• God infrastruktur

Vy från sydväst, illustration Onix.
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Vy över det nya torget från väster, illustration Onix.

Vy från söder och den nya rastplatsen, illustration Onix.
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Nya bostäder i Havakulla, illustration Kragh & Berglund.

Nya bostäder i Rörvik, illustration Kragh & Berglund.
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G. Vettekulla – Matvik
Området omfattar Sandvik, Ällestad, Vettekulla, Matvik, 
Matviks hamn och Boddestorp. Landskapet består av 
bergiga höjder med gran- och tallskog samt dalgångar 
med små åkrar. På sluttningarna ner mot dalarna växer 
ek och bok. Inom området finns ett stort antal fritids- och 
bostadshus placerade längs smala vägar.

Så här ser det ut år 2030!
En ny väg har byggts mellan Karlshamn och Matviks hamn. 
Från Ronnebyvägen strax sydväst om Dala går nu en gen 
väg ut till Ällestad, Vettekulla och Matvik. Via en sträck-
ning söder om Svinarydsjön ansluter den till norra Matviks 
hamn och de södra delarna av Boddestorp. På fyra ställen 
finns nedfarter söderut mot den befintliga bebyggelsen 
och havet. Möjligheterna för alla, såväl Karlshamnare som 
besökare att lättare komma närmare skärgården har där-
med ökat. Likaså för de boende i området att enkelt och 
smidigt ta sig till centrum, inte minst med kollektivtrafik.

Med den nya vägen har Karlshamn kunnat växa österut 
och stora kustområden kommit ”närmare” staden. Att bo 
havsnära betyder för många människor livskvalitet. Genom 
de nya bostadsområdena mot Vettekulla och Matvik har 
fler fått den möjligheten. Många Karlshamnare har kunnat 
flytta till nya hem öster om Lindeborg. Det är få förunnat 
att ha sjötomt och utsikt men här har man ändå nära  
tillgång till natur vid havet. De nya bostäderna ligger i  
vackra omgivningar med stränderna inom gång- och 

cykelavstånd. Från hemmet tar promenaden för de flesta 
inte mer än 10 minuter. Även om det finns många befint-
liga hus och privata tomter vid vattnet, är större delen av 
strandlinjen naturmark, tillgänglig för alla. 

Matvik och dess hamn har vuxit och fungerar verkligen 
som Karlshamns port mot skärgården. Men Matvik är inte 
bara en plats för sommarens aktiviteter och båtliv med en 
stor och livaktig småbåtshamn, det är också en mycket 
attraktiv bostads- och tätort med service året runt. Här bor 
man nära havet och skärgården i eget hus eller i flerbo-
stadshus. Samtidigt är staden nära. De allmänna kommu-
nikationerna är goda, och bussresan in till centrum tar bara 
15 minuter. För den som hellre cyklar finns bra cykelväg 
ända in till Stortorget. Skärgårdssamhället har också vuxit 
norrut. I Boddestorp och längs vägen mot Hällaryd har nya 
bostäder tillkommit. Hänsyn har då tagits till det öppna 
jordbrukslandskapet och den nya bebyggelsen har främst 
placerats längs dalgångens kanter.

Hur når vi dit?
• Planera för en ny vägsträckning från Ronnebyvägen 

mot Matvik. 

• Upprätta ett program för Vettekulla – Matvik,  med 
utgångspunkt i att en ny vägsträckning mellan Karls-
hamn och Matviks hamn byggs samt med fokus på 
utvecklingen av friluftsliv, turism och boende.

• Inventera allmänt tillgängliga strandområden och 
lägen för allmänna parkeringsplatser.

• Inled ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra 
bostadsändamål i området.

• Beakta värdefulla naturpartier vid placering av  
bebyggelse och vägar inom området.

• Beakta områdets värde för rekreations- och friluftsliv 
och utveckla detta ytterligare genom att satsa på 
fler och bättre motionsslingor, strövstigar, sittplatser 
etcetera. samt verka för att öka områdets tillgänglig-
het, inte minst till strandområden.

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• God infrastruktur

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Bostäder
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Kartan redovisar vald vägkorridor. Korridoren ritas med en bredd på cirka 100 meter. Väg + gc-väg kommer vid ett genomförande 
att bli cirka 12 meter bred och förläggas inom det redovisade vägreservatet. Kartan visar även fyra anslutande vägkorridorer 
ner till befintlig bebyggelse utmed vägens sträckning. Karta från ”Enkel vägutredning för ny väg mellan Karlshamn och Matviks 
hamn”, Vectura Transport och Samhälle.

 I Vettekulla – Matvik upplevs bebyggelsen som ”hus i natur”. Värdefulla naturpartier, träd, berghällar, stenmurar och stora block har 
sparas och infogats i bebyggelsen och bidrar till en attraktiv boendemiljö. Fotomontage Nina Malo, Karlshamns kommun.
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H. Björkenäs
Området ligger i anslutning till E22 vid Pukavikbuktens 
innersta del och omfattar befintlig bebyggelse i Björkenäs 
samt naturmark och öppna fält i väst och norr runt europa-
vägens nya sträckning. E22, Björkenäsvägen (gamla E22) 
samt Pukaviksvägen, väg 121, mot Olofström skär igenom 
området. 

Så här ser det ut år 2030!
Sedan motorvägen mellan Sölve och Stensnäs byggdes har 
mycket ändrats i kommunens västligaste del. Björkenäs 
och Pukavik är numera ett integrerat kustsamhälle. Där ti-
digare europavägens gamla sträckning utgjorde en barriär 
mot havet är den numera en sammanhållande länk i den 
attraktiva tätorten. Nya bostadshus har tillkommit mellan 
den befintliga bebyggelsen och den nya vägen. 

Björkenäs läge i skärningen mellan tre kommuner och 
korta pendlingsavstånd till Sölvesborg, Olofström och 
Karlshamn har gjort att många valt att bosätta sig här. 
Närheten till hav och natur är naturligtvis andra viktiga 
orsaker till den stadiga inflyttningen. Samhällsservice och 
näringsliv har utvecklats i takt med att orten vuxit. 

Runt trafikplatsen vid skärningen mellan E22 och väg 121 
har flera verksamheter etablerat sig. Här finns bland annat 
bilförsäljare och en drivmedelsstation som drar nytta av 
det gynnsamma skyltläget.

Hur når vi dit?
• Utred förutsättningarna för va-försörjning i området.

• Inled ett kommungemensamt programarbete med 
syfte att möjliggöra verksamheter och bostäder i 
området.

• Vid förändringar i mark- och vattenanvändning och 
bebyggelsemiljö ska särskild hänsyn tas till områdets 
värden för naturvård och friluftsliv samt kommuni-
kationer.

• Beakta värdefulla naturpartier vid placering av  
bebyggelse och vägar inom området.

• Se över och förbättra kopplingen mellan områdena 
norr och söder om Björkenäsvägen (gamla E22) samt 
över kommungränsen.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• God infrastruktur

Närheten till havet är påtaglig i Björkenäs.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Tätortsbebyggelse
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J. Stilleryd Stilleryd med omgivningar har delats in i tre delområden 
för vilka separata framtidsbilder presenteras. 

Området utgör en mycket viktig resurs för Karlshamn som 
ledande aktör inom sjöfart, logistik och energiproduktion. 
Kommunens viljeinriktning är att skapa goda förutsätt-
ningar för fortsatt utveckling inom Stilleryd.  Det ska finnas 
en mark- och planberedskap för framtida verksamheter i 
området.  

Området väster om Karlshamns stadskärna präglas av 
industrier och tyngre verksamheter. För att långsiktigt 
säkra verksamheterna och för att möjliggöra för en 
utveckling av området för verksamheter bör ett program-
arbete göras för området mellan Elleholm och Södra cell 
i väster och Stilleryd och Karlshamn i öster, det vill säga 
område J. Stilleryd, K. Elleholm och del av N. Västra mel-
lan- och kustbygden. Det övergripande programarbetet 
bör föregå detaljplaneläggning i området.

Stilleryd är en stark motor i Karlshamns utveckling.
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J1. Stilleryd –  Kölö
Området omfattar stora arealer väst om stadskärnan. I öst, 
mot staden, utgör Oljehamnsvägen en gräns, i norr Veke-
rumsvägen och västerut Södras deponiområde i Vekerum.  

 

Så här ser det ut år 2030!
Karlshamns hamn har stadigt vuxit och är en av Sveriges 
allra viktigaste hamnar. Den är inte bara betydelsefull i ett 
regionalt eller nationellt perspektiv, utan framförallt i ett 
internationellt. Karlshamn är en viktig nod i världshandeln, 
inte minst som en länk mellan öst och väst. Nya kajer och 
pirer har anlagts för att möta sjöfarts- och transportbeho-
vet. En betydande del av godset går via järnväg och pas-
serar Stilleryds bangård. Passagerare kan nu ta sig mellan 
hamnen och Karlshamns centrum med kollektivtrafik. 

Stora verksamhetsområden och företagsparker har byggts 
ut norr och väst om själva hamnen. En ny bred väg binder 
samman hela området från hamnen i öst till bruket i väst. 
Den ger snabba och effektiva transporter mellan de olika 
verksamheterna och vidare till E22. I hela området finns 
också ett väl utbyggt gång- och cykelnät som gör det 
möjligt att lätt och enkelt nå både arbetsplatser från såväl 
Karlshamn som Asarum och Mörrum. 

Området är fortsatt viktigt för värme- och energiproduk-
tion. En väl utbyggd teknisk infrastruktur och bra anlägg-
ningar har bidragit till att befästa Karlshamns position som 
ett betydelsefullt energicentrum i Sverige. Omställningen 
från ett starkt beroende av fossila bränslen mot en lång-

siktigt hållbar värme- och energiproduktion har inneburit 
stora satsningar i området. 

Stilleryd är en stark motor i Karlshamns utveckling. Läget 
är fördelaktigt, med utomordentlig hamn och omfattande 
ytor för hamnverksamhet, logistik- och energiföretag i fritt 
läge, utan omedelbar närhet till stadsbebyggelse. Om-
rådet är utpekat som riksintresse för bland annat hamn, 
infrastruktur, industri och energiproduktion. Verksam-
heter med sådan inriktning är av överordnad betydelse. 
Bostäder finns endast i den omfattning de är förenliga med 
riksintressena. 

I de östra delarna, vid Oljehamnsvägen, finns viss han-
del och olika verksamheter. Hit har bland annat större 
verksamheter som tidigare fanns vid å-rummet (A16.) valt 
att flytta. Här finns bra angörings- och parkeringsytor och 
området har en god koppling till både det lokala och det 
regionala vägnätet. 

Hur når vi dit?
• Prioritera hamnens intressen. Verksamheter och ny- 

och tillbyggnad av bostäder som riskerar att påverka 
riksintresset för kommunikationer och energiproduk-
tion negativt ska inte tillkomma. 

• Utred förutsättningarna för ny vägsträckning från 
hamnen västerut mot bruket.

• Utred förutsättningarna för nya verksamhetsområ-
den norr och väster om hamnen. 

• Utred förutsättningarna för gång- och cykeltrafik 
genom området. 

• Upprätta nya detaljplaner i området med syfte att 
möjliggöra ny väg och nya verksamhetsområden för 
hamn- och industriändamål.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för: 

• Förtätning
• Hållbara kommunikationer
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Verksamheter
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Karlshamn har en fördelaktig position som länk mellan väst och öst, Sweco Infrastructure.

Från hamnen i Stilleryd går reguljär färjetrafik till Baltikum, Ryssland och Polen.



144 

J2. Horsaryd
Området begränsas i norr av E 22, i söder av Vekerums- 
vägen och i öst av RV 29, Nya Tingsrydsvägen. Mot väster 
möter en jordbruksbygd med åkrar och skog. Området 
är starkt påverkat av infrastruktur. Flera kraftledningar 
sträcker sig genom området som också korsas av järn-
vägsspår. Terrängen är omväxlande, med både kuperade 
skogspartier och flack åkermark. Området är huvudsak- 
ligen bevuxet med lövskog, men det finns också stora ytor 
med barrträd.

Så här ser det ut år 2030!
Horsaryd är ett funktionsblandat område, men har till 
stora delar utvecklats för verksamheter. Närheten till sta-
dens infarter, hamnen och kommunikationer gör Horsaryd 
eftertraktat för många företag. Här finns bland annat 
småindustri, lokal service och hantverkare.  
 
Vid utbyggnaden av området har stor hänsyn tagits till de 
befintliga bostäderna vid Norra Stillerydsvägen, Horsaryd 
och Knutsberg som bevarat sin lantliga karaktär. Till det 
bidrar också att värdefulla vegetations- och naturstråk ut 
mot närliggande landsbygd har sparats.  

Området utgör en länk mellan E 22 och verksamheterna i  
Stilleryd.  
 

Hur når vi dit? 
• Utred behovet av en ny vägförbindelse mellan Västra 

infarten och Vekerumsvägen. Beakta eventuell lokali-
sering av Truck Stop Karlshamn i anslutning till E 22.

• Inled ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra 
verksamheter i området.

• Beakta befintliga bostäder och värdefulla natur-
partier vid placering av bebyggelse och vägar inom 
området.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• God infrastruktur

Området är 2030 ett attraktivt verksamhetsområde, inte 
minst med tanke på närheten till hamnen.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Verksamheter
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J3. Västra infarten
Området omfattar ytor norr och söder om västa infarten 
till Karlshamn, i skärningen mellan E 22 och Rv 29.  Här 
finns såväl öppen åkermark som mer kuperade områden 
med lövskog.  

Så här ser det ut år 2030!
Karlshamn är en viktig nod såväl i det svenska som i det 
internationella transportsystemet med sin goda hamn, 
kombiterminal och ett stort antal transport- och logistik-
företag. I kommunen finns också tyngre industrier som 
genererar mycket lastbilstrafik. 

Vid Västra infarten ligger flera verksamheter bland annat 
Truck Stop Karlshamn som är en mycket viktig del av trans-
portapparaten. Här finns stora ytor för uppställning av 
lastbilar i väntan på färjan eller på lastning och lossning hos 
de olika industrierna i Karlshamn.  Anläggningen är inhäg-
nad, har hög säkerhet och god service till fordonsförarna. 
Lastbilen kan parkeras tryggt och man kan duscha, äta och 
koppla av i servicebyggnaden inför den fortsatta färden. 
Det förekommer knappast längre att långtradare parkerar 
på olämpliga platser i staden. Söktrafiken har minskat 
avsevärt, fordonsförarna får tydlig information om var de 
får parkera och när de ska köra vidare. Destinationerna nås 
snabbt och enkelt via såväl den nya vägen mot Stilleryd 
som Rv 29 och E 22. För industrierna och hamnen har 
Truck Stop Karlshamn skapat förutsättningar att ha bättre 
kontroll på fordon till och från de egna anläggningarna 
samt bidragit till effektivare planering av produktionen. 

Hur når vi dit?
• Utred lokalisering av Truck Stop Karlshamn vid E 22 

och samordna eventuell ny vägdragning mot Stil-
leryd med anläggningen.  

• Inled ett detaljplanearbete med syfte att möjliggöra 
ny väg och verksamheter i området.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara  
transporter vid planering för nya verksamheter  
och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Hållbara kommunikationer
• God infrastruktur

Västra infarten med alternativa placeringar av Trucks Stop 
Karlshamn samt befintlig bebyggelse och högspänningsled-
ningar, illustration Sweco Infrastructure. 

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Verksamheter
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K. Elleholm
Området omfattar stora arealer på bägge sidor Mörrum-
sån söder om Mörrums samhälle ned mot Elleholm och 
Rävabygget, där Södra Cells verksamhetsområde finns. 
Området sträcker sig även upp mot Vekerum i öster.

Så här ser det ut år 2030!
Mörrums bruk är en av kommunens viktigaste industrier. 
Förutom pappersmassa produceras även grön el och 
fjärrvärme för bostäder och verksamheter i Karlshamns 
kommun. Det finns en bra och gen väg mellan industrin 
och hamnen i Stilleryd.

I området har skett en omfattande utbyggnad av växthus. 
Här finns landets största odlingar under glas. Närheten 
till pappersbruket och möjligheten att effektivt kunna ut-
nyttja överskottsvärme därifrån har skapat förutsättningar 
för en enorm expansion. Tomater från Elleholm har blivit 
ett begrepp i hela Sverige!

I området finns idag en omfattande matproduktion 
genom ny och utökad produktion av potatis, frukt, bär och 
grönsaker etcetera. Den lokalt odlade maten förser kom-
munen med mat med låg miljöbelastning. Här finns även 
en omfattande produktion av prydnadsväxter. Närheten 
till hamnen möjliggör även produktion för export. Här 
finns möjlighet till både storskalig produktion i växthus 
och på friland med nya system och tekniker.

Området rymmer också höga natur-, kultur- och land-
skapsbildsvärden. Utbyggnaden har därför skett med stor 
hänsyn till omgivningen och de friluftsliv-, turism- och 
fiskeintressen som finns i området. Det är lätt att ta sig 
till vackra naturområden. Flera cykelleder har anlagts 
runt Mörrum och Karlshamn når man enkelt via gång- och 
cykelvägen genom området. 

Hur når vi dit?
• Utred de konkreta och tekniska förutsättningarna för 

ett genomförande genom medverkan i det samar-
bete (konsortium) mellan Sveriges Lantbruksuniver-
sitet, svensk energiindustri, kommuner, universitet, 
högskolor och produktionsföretag som inletts. 

• Upprätta ny detaljplan över området med huvud-
syfte att möjliggöra etablering av livsmedels- och 
prydnadsväxtproducenter såväl i växthus som på 
friland. Detaljplaneläggningen bör föregås av ett 
programarbete för området mellan Södra cell i väster 
och Stilleryd och Karlshamn i öster, det vill säga 
område J. Stilleryd, K. Elleholm och del av N. Västra 
mellan- och kustbygden. 

• Beakta områdets värden för kulturmiljövård, natur-
vård, friluftsliv, turism och fiske.

• Beakta reservatet för framtida naturgasledning i 
områdets norra del. 

• Utred och planera för gång- och cykeltrafik genom 
området, från Stilleryd mot Mörrum.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transporter 
vid planering för nya verksamheter och funktioner. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Verksamheter
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Elleholm 2030, ett centrum för tomatodling med flera grödor. Odlingarna är arbetsplats för ett stort antal människor.  Illustra-
tion av David Bratthäll, Lottie Carlsson, Johanna Hedlund och Marianna Petraki inom ramen för det samarbete mellan Sveriges 
Lantbruksuniversitet, svensk energiindustri, kommuner, universitet, högskolor och produktionsföretag som pågår.

Mörrums bruk är även 2030 en av kommunens viktigaste industrier.
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L. Ringamåla och  
västra skogsbygden
Området omfattar skogsbygdsområdet kring Ringamåla, 
Ämneboda och Slänsmåla, landsbygdsområdet kring 
Öjamåla, området kring Ire och Loberget, Letesmåla by 
samt Mieåns dalgång norr om Långasjönäs, Åkeholm och  
Mörrumsåns dalgång norr om Svängsta. 

 

Så här ser det ut år 2030!
I de nordvästra delarna av Karlshamns kommun finns 
orten Ringamåla och dess omland. Ringamåla är år 2030 
centrum i en levande bygd och ett kulturlandskap. Möjlig-
heterna att bygga på landet, även sjönära har underlättats. 
De problem som funnits med vatten- och avloppsförsörj-
ning har lösts. Det har medfört att fler människor har 
valt att flytta till Ringamåla och trakterna runt omkring. 
Företagandet har ökat och fler kan både bo och arbeta 
i bygden. Förskolan är mycket viktig för samhället och 
bygden. Lokalerna är fina och väl fungerande. Barnantalet 
har stadigt ökat. Förskolan fyller också en viktig social och 
sammanhållande funktion för samhället. 

Den gamla skolan har fått nytt liv och används bland an-
nat som ateljé och utställningslokal för konstnärer. Den 
fungerar också som en fin och flitigt använd samlingslokal. 
Idrotts- och föreningslivet är starkt och engagerar många. 

Vägarna håller hög standard och vägunderhållet är bra. 

Detta är en förutsättning också för boende på landet. 
Även de digitala transportvägarna är väl utbyggda. Det 
finns bredband till nytta för både enskilda och företag. 
Såväl telefoni som internet fungerar bra. Vindkraften har 
byggts ut och är en viktig del av energiförsörjningen. Det 
har gjorts satsningar på besöksnäring och fritidsaktivite-
ter i området. Skogsbygdens natur lockar både besökare 
och boende. Många människor uppskattar tystnaden, att 
slippa stadens alla ljud och oljud.

I områdets nordligaste delar, mellan Hovmanbygd i väst 
och Rv 29 i öst, finns goda förutsättningar för moräntäkter.

Hur når vi dit?
• Ny bebyggelse och övriga förändringar som innebär 

stärkt underlag för förskola och annan service ska 
ses som positivt.

• Ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliseras i an-
slutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.

• Utforma och placera ny bebyggelse med stor hänsyn 
till landskapsbild och bebyggelsetradition.

• Beakta jord- och skogsbrukets intressen.

• Vid förändringar i mark- och vattenanvändning och 
bebyggelsemiljö ska särskild hänsyn tas till områdets 
värden för kulturmiljövård, naturvård, friluftsliv, 
turism och fiske.

• Ta särskild hänsyn till att området ligger inom  
Mieåns vattenskyddsområde. 

• Vindkraft inom lämpliga vindområden ska ses som 
positivt, se vidare i Bilaga 1. Vindbruksplan.

• Möjligheterna för utveckling av friluftsliv och besöks-
näring i strandnära lägen ska underlättas vid Öjasjön, 
Ällhölen, Tvättegylet och Kärrsjön, se vidare i Bilaga 2. 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 

• Verka för bra vägar och övrig infrastruktur.

• Undvik förändringar som kan försvåra framtida 
utnyttjande av moräntillgångarna i områdets  
nordligaste delar, mellan Hovmanbygd i väst och  
Rv 29 i öst.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Landsbygd och natur
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Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Närhet till natur
• Miljövänlig energi
• Levande landsbygd

Ällhölens badplats. 

Ny bebyggelse ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild 
och bebyggelsetradition.
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M. Halahult och östra 
skogsbygden
Området omfattar skogsbygdsområdet kring Halahult, 
Långehall, Askaremåla och Bökemåla samt landsbygds- 
området kring Halasjön, Öllesjöarna och Bökelången.

Så här ser det ut år 2030!
I de nordöstra delarna av Karlshamns kommun finns orten 
Halahult och dess omland. Halasjöbygden och dess omgiv-
ning är en stark och levande bygd. Möjligheterna att bygga 
på landet, även sjönära, har underlättats. Vatten- och 
avloppsförsörjningen fungerar bra. Fler och fler, inte minst 
barnfamiljer, ser fördelarna med ett boende på landsbyg-
den. Det finns ett samarbete med angränsande kommuner 
om kommunal service, till exempel dagis. I Halahult finns 
seniorbostäder med god tillgänglighet. 

Vägnätet har rustats upp. Vägarna håller hög standard 
och vägunderhållet är bra. Detta är en förutsättning för 
boende och näringslivsutveckling på landet. Även de digi-
tala transportvägarna är väl utbyggda. Det finns bredband 
till nytta för både enskilda och företag. Såväl telefoni som 
internet fungerar bra. Vindkraften har byggts ut och är en 
viktig del av energiförsörjningen.

Skogen är viktig för bygden och näringar med anknytning 

till den, till exempel såg och åkeri, är fortsatt viktiga. Det 
har gjorts satsningar på besöksnäring och fritidsaktivi-
teter i området. Lokala turistguider informerar om det 
rika utbudet. Besöksmålen är väl skyltade. Skogsbygdens 
natur lockar både besökare och boende. Den småskaliga 
turismen har utvecklats och inte minst hästturismen med 
turridning och hästleder. På den gamla fotbollsplanen, i 
anslutning till Lilla Öjasjön och badplatsen, finns en populär 
campingplats.

I områdets nordligaste delar, mellan Rv 29 i väst och Bö-
kemåla i öst, finns goda förutsättningar för moräntäkter.

Hur når vi dit?
• Ny bebyggelse och övriga förändringar som innebär 

stärkt underlag för service ska ses som positivt.

• Ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliseras i an-
slutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.

• Utforma och placera ny bebyggelse med stor hänsyn 
till landskapsbild och bebyggelsetradition.

• Beakta jord- och skogsbrukets intressen.

• Vid förändringar i mark- och vattenanvändning och 
bebyggelsemiljö ska särskild hänsyn tas till områdets 
värden för kulturmiljövård och naturvård.

• Ta särskild hänsyn till att området ligger inom  
Mieåns vattenskyddsområde. 

• Vindkraft inom lämpliga vindområden ska ses som 
positivt, se vidare i Bilaga 1. Vindbruksplan.

• Möjligheterna för utveckling av friluftsliv och 
besöksnäring i strandnära lägen ska underlättas vid 
Älmtasjön, Lilla Öjasjön, Stora Öjasjön, Hemsjön, 
Västra Kroksjön, Östra Kroksjön, Norra Öllesjön och 
Trehörnan, se vidare i Bilaga 2. Landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen. 

• Verka för bra vägar och övrig infrastruktur.

• Undersök möjligheterna att säkerställa kultur- och 
naturmiljöerna längs vägen från Märserum mot Hala-
hult genom bildande av natur- eller kulturreservat.

• Undvik förändringar som kan försvåra framtida 
utnyttjande av moräntillgångarna i områdets nordli-
gaste delar, mellan Rv 29 i väst och Bökemåla i öst.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Landsbygd och natur
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Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Närhet till natur
• Miljövänlig energi
• Levande landsbygd

2030 har det gjorts satsningar på den småskaliga turismen och besöksmålen är 
väl skyltade och lockar många besökare.  

Möjligheterna för utveckling av friluftsliv och besöksnäring i strandnära lägen ska underlättas vid Halasjön.
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N. Västra mellan-  
och kustbygden
Området omfattar landsbygdsområdena kring Gustavs-
torp, Forneboda, Bräkneboda, Läppareboda, Vekerum, 
Drösebo, Kattkroken, Gungvala och Ebbarp samt Mör-
rumsåns dalgång mellan Mörrum och Svängsta, kust- och 
vattenområdet kring Stensnäs och Mörrumsåns mynning 
samt mellan Stilleryd och Mörrums bruk. 

Så här ser det ut år 2030!
Centralt i kommunens västra mellan- och kustbygd finns 
tätorten Mörrum, en ort med stark identitet. Men det är 
inte bara Mörrum som attraherar bosättare, även den  
omgivande landsbygden lockar. Inte minst har många 
hästintresserade sett fördelen med att kunna bo natur-
skönt nära en mindre tätort och relativt nära staden och 
samtidigt ha goda möjligheter att hålla hästar.

Det har gjorts satsningar på besöksnäring och fritidsaktivi-
teter i området och lokala turistguider informerar om det 
rika utbudet. Mörrumsån har haft en god utveckling och 
är fortsatt ett populärt besöksmål. Även den småskaliga 
besöksnäringen har utvecklats i bygden. Flera cykelleder 
har anlagts runt Mörrum med stopp vid intressanta och 
attraktiva platser. Goda möjligheter finns att stanna och 
handla varor direkt från gårdar och växthus i området.  
Cykel- och vandringslederna har också bidragit till att 
många gärna besöker kustremsan, både den lilla  

skärgården mellan hamnen i Stilleryd och Mörrumsån och 
Karlshamns västra skärgård, där det finns goda möjlighe-
ter att paddla kanot. Även hästverksamhet, ridleder och 
turridning har utvecklats i området. Karlshamn når man 
enkelt via gång- och cykelvägen genom området. 

Vindkraften har byggts ut och är en viktig del av energi-
försörjningen. Vägarna håller hög standard och vägun-
derhållet är bra. Detta är en förutsättning för boende och 
näringslivsutveckling på landet. Även de digitala transport-
vägarna är väl utbyggda. 

Söder om Svängsta har en ny väg kopplat samman 
Svängstavägen och Mariebergsvägen. Långtradarna tar sig 
numera runt samhället istället för att köra rätt igenom. I 
de västra delarna av området finns idag en järnvägsförbin-
delsen mellan Södra stambanan och Blekinge kustbana, 
Sydostlänken, en viktig infrastrukturlänk såväl lokalt 
som regionalt.  Inte minst för Karlshamns hamns vidare 
expansion och utveckling har detta, tillsammans med 
den standardhöjning som gjorts av E 22, varit en viktig 
förutsättning. 

Norr om Mörrum, i området mellan Hopatäppet och  
Kattkroken samt trakterna kring Läppareboda och Väl-
lust, finns goda naturliga förutsättningar för bergtäkter. 

Hur når vi dit?
• Ny bebyggelse och övriga förändringar som innebär 

stärkt underlag för service ska ses som positivt.

• Ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliseras i an-
slutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.

• Utforma och placera ny bebyggelse med stor hänsyn 
till landskapsbild och bebyggelsetradition.

• Beakta jord- och skogsbrukets intressen.

• Vid förändringar i mark- och vattenanvändning och 
bebyggelsemiljö ska särskild hänsyn tas till områdets 
värden för kulturmiljövård, naturvård, fiske, turism 
och friluftsliv.

• Ta särskild hänsyn till att området ligger inom  
Mieåns vattenskyddsområde. 

• Vindkraft inom lämpliga vindområden norr om 
kustzonen (söder om E22, och väster om Mörrum, 
söder om Blekinge kustbana) ska ses som positivt, se 
vidare i Bilaga 1. Vindbruksplan.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Landsbygd och natur
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• Beakta Perstorps avfallsanläggning, Mörrums Bruk 
och hamnen i Stilleryd vid beslut om förändrad  
markanvändning i dessas närhet, detta för att  
undvika utökade restriktioner på de befintliga  
verksamheterna.

• Utred och planera för ny vägsträckning mellan 
Svängstavägen och Mariebergsvägen.

• Utred och planera för gång- och cykeltrafik genom 
området från Stilleryd mot Mörrum.

• Beakta reservaten för framtida naturgasledning och 
Sydostlänken.

• Verka för bra vägar och övrig infrastruktur. 

• Området söder om E22, mellan område J. Stilleryd 
och K. Elleholm, bör ingå i det programarbete för 
området mellan Södra cell i väster och Stilleryd och 
Karlshamn i öster som avser föregå detaljplanelägg-
ning inom område J. och K. 

• Undvik förändringar som kan försvåra framtida 
utnyttjande av bergtillgångarna mellan Hopatäppet 
och Kattkroken samt kring Läppareboda och Vällust.

Mörrumsån har haft en god utveckling och är även 2030 ett populärt besöksmål. 

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Miljövänlig energi
• Levande landsbygd
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O. Östra mellan- och 
kustbygden
Området omfattar Djurtorps by, Eriksberg och Guö,  
skogsbygdsområdena kring Svinarydssjön och Lomma- 
gölen samt landsbygdsområdena kring Häggarp, Tokaryd, 
Tränsum, Siggarp, Lycke, Märserum och Törneryd.

Så här ser det ut år 2030!
Det är inte bara orterna Hällaryd och Åryd – Köpegårda 
som attraherar bosättare, även den omgivande landsbyg-
den lockar. Inte minst har många hästintresserade sett för-
delen med att kunna bo naturskönt nära en mindre tätort 
och relativt nära staden och samtidigt ha goda möjligheter 
att hålla hästar.

Det har gjorts satsningar på besöksnäring och fritidsak-
tiviteter i området. Eriksberg har haft en fortsatt god ut-
veckling och är ett populärt besöksmål året runt. Även den 
småskaliga besöksnäringen har utvecklats i bygden, bland 
annat genom ökad cykelturism utmed markerade leder 
med stopp vid intressanta och attraktiva platser. Samtidigt 
har även hästverksamhet, ridleder och turridning utveck-
lats i den vackra Törnerydsdalen. Det finns goda möjlig-
heter att paddla kanot både i havet och i sjöarna norr om 
Hällaryd och Åryd. Lokala turistguider informerar om det 
rika utbudet. 

Vindkraften har byggts ut och är en viktig del av energi-

försörjningen. Vägarna håller hög standard och vägun-
derhållet är bra. Detta är en förutsättning för boende och 
näringslivsutveckling på landet. Även de digitala transport-
vägarna är väl utbyggda. 

Hur når vi dit?
• Ny bebyggelse och övriga förändringar som innebär 

stärkt underlag för service ska ses som positivt.

• Ny bebyggelse bör så långt möjligt lokaliseras i an-
slutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.

• Utforma och placera ny bebyggelse med stor hänsyn 
till landskapsbild och bebyggelsetradition.

• Beakta jord- och skogsbrukets intressen.

• Vid förändringar i mark- och vattenanvändning och 
bebyggelsemiljö ska särskild hänsyn tas till områdets 
värden för kulturmiljövård, naturvård, turism och 
friluftsliv.

• Ta särskild hänsyn till att området ligger inom  
Mieåns vattenskyddsområde. 

• Vindkraft inom lämpliga vindområden norr om  
kustzonen (söder om E22, och väster om Mörrum, 
söder om Blekinge kustbana) ska ses som positivt,  
se vidare i Bilaga 1. Vindbruksplan.

• Möjligheterna för utveckling av friluftsliv och 
besöksnäring i strandnära lägen ska underlättas vid 
Svartasjön, se vidare i Bilaga 2. Landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen. 

• Undersök möjligheterna att säkerställa kultur- och 
naturmiljöerna längs vägen från Märserum mot Hala-
hult genom bildande av natur- eller kulturreservat. 

• Planera för en ny vägsträckning från Ronnebyvägen 
mot Matvik. 

• Verka för bra vägar och övrig infrastruktur.

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• Miljövänlig energi
• Levande landsbygd

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Landsbygd och natur
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Eriksberg har haft en fortsatt god utveckling och är även 2030 ett populärt besöksmål. 

Eriksberg bjuder på naturupplevelser året runt. Djurlivet lockar många besökare.
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P. Hällaryds och  
Åryds skärgård
Området omfattar Hällaryds och Åryds skärgård i kom-
munens östra del. Hällaryds skärgård består av en sam-
manhängande arkipelag med cirka ett femtiotal öar och 
holmar varav sjutton är bebyggda. Åryds del omfattar 
femtontalet öar, fyra bebyggda.

Så här ser det ut år 2030!
Hällaryds och Åryds skärgård är en stor tillgång för  
Karlshamns kommun. Genom arbetet med biosfär- 
område Blekinge Arkipelag har skärgårdens höga natur- 
och kulturvärden effektivt värnats samtidigt som närings-
livsutvecklingen i området varit positiv, inte minst för 
turismen. Karlshamn har en levande skärgård där männ-
iskor kan bo och verka utan att naturen påverkas negativt.  
Många är sysselsatta i besöksnäringen. 

Skärgården har kommit närmare. Från öarna når man 
Matvikshamn med skärgårdsbåt året om. Bussresan in till 
centrum via den nya Vettekullavägen tar sedan inte mer än 
en kvart. För allmänheten har det blivit mycket lättare att 
ta sig till kust och skärgård. Nu finns möjligheten att enkelt 
ta del av unika natur- och kulturmiljöer, båt- och badliv, 
sommaraktiviteter och vinterlugn. 

Öarna som förr var svåra att nå och beträda, har gjorts 

tillgängliga. Det finns offentliga bryggor och stigar för 
besökare och boende. Fler möjligheter till övernattning har 
skapats, till exempel genom stugor och vandrarhem. Ny 
bebyggelse har tillkommit, främst för att möta turismens 
behov. Besöksmålen är många, med Tjärö och Tärnö 
som populära destinationer. Alltsedan utbyggnaden av 
vatten- och avloppsnätet har skärgården haft en positiv 
utveckling, hela tiden med natur- och kulturvärdena som 
självklar utgångspunkt. Även andra intressen, till exempel 
försvarsmaktens, har gått utmärkt att kombinera med det 
övergripande målet att utveckla skärgården. 

Hur når vi dit?
• Arbeta utifrån de planeringsmål och rekommenda-

tioner som finns i Samverkansplan för biosfärområde 
Blekinge Arkipelag. Dokumentet ska vara vägledande 
för kommunens planering och övriga åtgärder inom 
området, för fastighetsägare, näringsidkare och 
allmänhet.

• Upprätta en fördjupad översiktsplan för skärgården 
för att i ett sammanhang kunna studera bebyggelse-
frågor och allmänhetens tillgång till skärgården med 
flera frågor.

• Ny bebyggelse och övriga förändringar som innebär 
stärkt sysselsättning, landsbygdsutveckling och 
service ska ses som positivt.

• Utforma och placera ny bebyggelse med stor hänsyn 
till landskapsbild och bebyggelsetradition.

• Värna värdefulla naturområden och kulturmiljöer vid 
förändringar. 

• Verka för goda kommunikationer och väl fungerande 
infrastruktur.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara transpor-
ter vid planering för nya bostäder, verksamheter och 
funktioner.

Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• Förtätning
• Funktionsblandning
• Hållbara kommunikationer
• Närhet till natur
• God infrastruktur
• Levande landsbygd

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Landsbygd och natur
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Ny bebyggelse ska utformas och placeras med stor hänsyn till landskapsbild och bebyggelsetradition.

2030 har ett stort antal nya båtplatser tillkommit i kommunen och skärgården har i större utsträckning tillgängliggjorts för den 
båtburna besökaren.  
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Q. Östersjön
Området omfattar havsområdet söder om kust- och 
skärgårdsområdet i Karlshamns kommun. I öst gränsar 
vattenområdet till Ronneby kommun och i väst till Sölves-
borgs kommun.

Så här ser det ut år 2030!
Båttrafiken i Östersjön har ökat då Karlshamns hamn har 
fortsatt att utvecklas. Hamnen är en av Sveriges allra vikti-
gaste hamnar och en av Sveriges största sett till mängden 
gods som hanteras. Den är inte bara betydelsefull i ett 
regionalt eller nationellt perspektiv, utan framförallt i 
ett internationellt, eftersom Karlshamn är en viktig nod i 
världshandeln, inte minst som en länk mellan öst och väst. 

Den södra och den västra delen av kommunens vatten- 
område är viktiga fångstområden för yrkesfisket. Den  
västra delen är även ett viktigt vandringsområde för lax. 

Kustzonen har stor betydelse för det rörliga friluftslivet i 
kommunen.

Hur når vi dit?
• Förändra vattenanvändningen i samklang med de 

intressen som finns vad gäller hamn, farled, yrkes-
fiske, naturvård, Natura 2000, ramsarområde och 
totalförsvaret.

• Vindkraftsetableringar i havet inom 5 km till fast- 
landet eller Hällaryds skärgård får inte ske, se vidare  
i Bilaga 1. Vindbruksplan.

• Arbeta utifrån de planeringsmål och rekommenda-
tioner som finns i Samverkansplan för biosfärområde 
Blekinge Arkipelag. Dokumentet ska vara vägle-
dande för kommunens planering och övriga åtgärder 
inom området, för fastighetsägare, näringsidkare 
och allmänhet.

• Initiera en kommunövergripande havsstudie samt 
medverka vid framtagande av havsplan för Östersjön 
för att finna den mest lämpliga användningen av 
havsområdets olika delar. Arbetet sker lämpligen i 
samverkan med andra aktörer i regionen som läns-
styrelsen, kommuner med flera. 

• Värna värdefulla naturområden vid förändringar. 

• Verka för goda kommunikationer och väl fungerande 
infrastruktur.

• Verka för ett hållbart resande och hållbara  
transporter.

 
Ett hållbart Karlshamn
Utvecklingen ger förutsättningar för:

• God infrastruktur
• Miljövänlig energi

Östersjön har även 2030 en stor betydelse för det rörliga 
friluftslivet.

Huvudsaklig utvecklingsinriktning: Hav
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Karlshamns kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhusgatan 10
374 81 KARLSHAMN
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Yttrande över utställd översiktsplan för Karlshamns kommun,
Karlshamn 2030, i Blekinge län.
Utställningshandling, juni 2014.

Länsstyrelsen Blekinge län har erhållit Karlshamn 2030 - förslag till ny översiktsplan
för Karlsharnns kommun för granskning. Tidigare översiktsplan för Karlshamns kom-
mun antogs av kommunfullmäktige mars 2007.

Till ärendet hör följande granskningshandlingar:
Del 1. Utvecklingsstrategier
Del 2. Fakta och underlag
Del 3. Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga 1. Vindbruksplan
Bilaga 2. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Bilaga 3. Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad

Länsstyrelsens roll
Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförsla-
get. Av yttrandet ska det framgå om

förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorrn enligt 5 kap. miljöbalken inte
följs,
redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är fören-
ligt med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

En översiktsplan enligt nya PBL (2010:900) ska vara av mer strategisk karaktär, på ett
bättre sätt än tidigare samspela med regionalt tillväxtarbete samt ta hänsyn till klimat-
aspekter.

Postadress Besöksadress Telefon/Telefax E-post/webbplats: Org.nr

SE-371 86 KARLSKRONA Skeppsbrokajen 4 010-22 40 000 blekinge@lansstyrelsen.se 202100-2320
010-22 40 223 www.lansstyrelsen.se/blekinge
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LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER OCH RÅD

Länsstyrelsen ser positiv på att Karlshamns kommun tagit fram en ny översiktsplan för
kommunen. Översiktsplan Karlshamn 2030 samverkar i enlighet med framtagen Blek-
ingestrategi Attraktiva Blekinge med syfte att utveckla Blekinge på ett hållbart sätt.
Översiktsplanen visar tydlig öppenhet för att i dialogform arbeta med mellankommu-
nala och regionala frågor för att fmna goda utvecklingsinriktningar för länet som helhet.
Den ger stöd för regionalt perspektiv på länets utvecklingsfrågor och redogör för lämp-
liga aktiviteter och åtgärder i arbetet med att närmare beskriva kommunens roll i länet.
Översiktsplan Karlshamn 2030 är av strategisk karaktär och klargör långsiktiga struktu-
rella frågeställningar och utvecklingsstrategier för kommunen. Planen har ett perspektiv
fram till år 2030 och beskriver utvecklingsscenarier för vart och ett av kommunens 50
stycken utvecklingsområden.

Karlshamns kommun planerar för tillväxt. För att kunna nå fram till ekonomisk hållbar-
het behöver Blekinge fler invånare och fler sysselsatta. Översiktsplan Karlshamn 2030
innehåller 2000 nya bostäder fram till år 2030 inom en radie av 7 km kring genuin
stadskärna från 1660-talet. Expansion för nya attraktiva bostäder kommer i huvudsak att
ske i riktning mot öster. Fortsatt tätortsbebyggelse kommer att utgöras av blandad be-
byggelse med bostäder, arbetsplatser och service integrerade med varandra. Tätortsnära
naturområden kommer på ett självklart sätt att vara integrerade i den fortsatta bebyggel-
seutvecklingen. I arbetet med att planera och utforma nya bostadsområden ska analys
av landskapskaraktärer vara vägledande. Nytillkommande bebyggelse ska förstärka
landskapets strukturer och möjliggöra karaktärsfulla bostäder med unika boendekvali-
teter.

Översiktsplan Karlshamn 2030 saknar en prioriterad utbyggnadsordning för redovisade
utvecklingsområden. Översiktsplanen ger i stället stöd för en befolkningsökning genom
att möjliggör samhällsutveckling i form av attraktiva bostäder, infrastruktursatsningar
och områden för nya verksamhetsetableringar. Den visar på strategiska vägval och ut-
byggnadsstrategier samt beskriver områdesvisa utvecklingsinriktningar för olika delar
av kommunen. Den anger att bebyggelseutveckling i centrala lägen, havsnära lägen och
kommunikationsnära lägen kommer att tjäna som princip för prioriterad utbyggnads-
ordning för kommunen.

Översiktsplanens huvudfrågor kan enligt länsstyrelsens mening tydliggöras ytterligare.
Planens mest väsentliga frågeställningar består av strävan efter hållbar utveckling för
Karlshamns kommun, där en social, ekologisk och ekonomisk dimension beaktas.
Tätortemas utveckling genom fördjupningar och strategiska program ämnar tas fram
med särskilt fokus på centrala Karlshamn —Asarum. Vidare kommer fördjupningar och
strategiska program avseende bostäder och verksamheter att tas fram för områdena Vet-
tekulla - Matvik, Hällaryds- och Åryds skärgård samt Stilleryd - Elleholm.

Riksintressen
Länsstyrelsen bedömer sammantaget att redovisat förslag till översiktsplan för Karls-
hamns kommun är förenligt med riksintressena enligt 3 kap. och 4 kap miljöbalken,
MB.
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För att på ett mer tydligt sätt kunna utläsa var olika intressen kan komma i konflikt med
riksintressen kan samtliga riksintressen med fördel redovisas på översiktsplanens mark-
och vattenanvändningskarta.

Naturvård 3 kap. 6 § MB
Översiktsplan Karlshamn 2030 innehåller sex stycken områden med riksintresse för
naturvård. För NK 6 - Mörrumsåns dalgång och NK 8 - Eriksberg och omgivande skär-
gård sammanfaller till stor del riksintresse för naturvård med riksintresse för friluftsliv.
Eftersom översiktsplanen är av mer strategisk och översiktlig karaktär sker ingen redo-
visning i detalj av hur olika intressen kommer i beröring med områden av riksintressen.
Översiktsplanen påtalar att områdets värden för naturvård, friluftsliv, kulturmiljö, turism
och fiske ämnar beaktas utan att närmare precisera hur. Länsstyrelsen vill påtala att sär-
skild hänsyn måste tas till befintliga naturvärden för områden längs Mörrumsåns dal-
gång i samband med att nya områden för verksamhetsutveckling planeras. Området om-
fattas även av geografiska bestämmelser enligt 4 kap. MB. Länsstyrelsen vill påtala att
vid en avvägning mellan riksintressen och övriga intressen väger alltid riksintressets
värden tyngst.

Hällaryds och Åryds skärgård i kommunens östra del är lokaliserat inom riksintresse-
område NK 8 - Eriksberg —Tjärö —Järnavik —Tärnö. Området omfattas även av geogra-
fiska bestämmelser avseende kust och skärgård enligt 4 kap. MB. Planerad näringslivs-
utveckling av biosfärsområdet Blekinge arkipelag ämnar ske enligt upprättad samver-
kansplan med ett bevarande av områdets höga natur- och kulturvärden. Översiktsplanen
ger ingen detaljerad redovisning av hur förekommande riksintressen i området ämnar
tillgodoses.

Kulturmiljö 3 kap. 6 § MB
I Karlshamns kommun finns sex stycken riksintresseområden för kulturmiljövård loka-
liserade. För att översiktsplan Karlshamn 2030 ska rikta vederbörlig hänsyn till samtliga
riksintresseområden för kulturmiljövård anser länsstyrelsen att följande synpunkter be-
höver beaktas.

K6 - Karlshamns stad, Kastellet och Boön. 

I översiktsplan Karlshamn 2030 redovisas förslag till utvecklingsåtgärder för området
Vägga —Kollevik. Länsstyrelsen aviserar redan i samrådsyttrande daterat 2013-08-26
att området Vägga ingår bland de områden där en översyn pågår över länets riksintres-
seområden för kulturmiljö. Revideringsarbetet med riksintresseområden för kulturmiljö
påbörjades under hösten år 2013. Länsstyrelsen har lagt fram förslag om att avgräns-
ningen av riksintresse för kulturmiljö K6 - Karlshamns stad, Kastellet och Boön ska
ändras till att även omfatta området Vägga. Förslaget har kommunicerats med Karls-
hamns kommun och kommit att anpassas efter att kommunen lämnat synpunkter. Un-
derlag för nytt riksintresseområde kommer under hösten år 2014 att skickas till Riksan-
tikvarieämbetet för beslut. Mot bakgrund av detta anser länsstyrelsen att Karlshamns
kommun redan i framtagandet av ny översiktplan för kommunen behöver förhålla sig
till området Vägga som ett riksintresse för kulturmiljö och redovisa hur man ämnar be-
akta områdets v•rden.
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Riksintressebeskrivningar och regionalt kulturmiljöprogram
I översiktsplanens Utvecklingsstrategier sammanfaller några av de geografiska utveckl-
ingsområdena med områden utpekade som riksintressen för kulturmiljövården, som
Mörrum, Elleholm och Karlshamns innerstad. Länsstyrelsen vill framhålla att det vid
framtida exploatering är väsentligt att hänsyn tas till de värden som är beskrivna i riks-
intressebeskrivningar och regionalt kulturmiljöprogram så att de beaktas i planeringen
för områdenas fortsatta utveckling.

Karlshamns stadskärna
Översiktsplan Karlshamn 2030 lyfter även fram utvecklingsförslag för Karlshamns in-
nerstad. I Del 1. Utvecklingsstrategier redovisas förslag till ny byggnation på torget,
förändrad utformning av kyrkogårdsmuren och förtätning av staden i form av högre
byggnadshöjder. I Bilaga 3. Bevarande- och utvecklingsplanför Karlshamns innerstad
påtalas betydelsen av att torgets öppenhet värnas. Torget är kärnan i den rutnätsplan
som är av riksintresse för kulturmiljö. Kyrkogårdsmuren är skyddad enligt 4 kap. Kul-
turmiljölagen KML, vilket innebär att tillstånd för planerad förändring måste erhållas
från länsstyrelsen. Då en stad förses med högre bebyggelse, genom att nya våningar
tillkommer och byggnader höjs, förändras skala och volym på sammantagna intryck och
siluett av staden. Detta kan medföra negativ påverkan på riksintressets upplevelsevärde.
Länsstyrelsen vill även i detta sammanhang framhålla betydelsen av att de värden som
riksintressebeskrivningar och regionalt kulturmiljöprogram förmedlar verkligen beaktas
i utvecklingsarbetet.

Kulturmiljölagen KML —en ny lag
I översiktsplanen Del 2. Fakta- och underlag finns en redovisning av riksintressen för
kulturmiljövården, fornlämningar och byggnadsminnena i kommunen samt kommunala
kulturmiljöer utifrån Byggnadsstadgans §38-områden. Från den 1januari år 2014 ersätts
äldre lagstiftning Lag om kulturminnen in.in med ny lag Kulturmiljölagen KML, vilket
behöver korrigeras i översiktsplanen.

I nya lagstiftningen har begreppetfornlämning erhållit ny definition. Länsstyrelsen vill,
i samband med att Karlshamns kommun planerar förändringar inom avgränsade geogra-
fiska utvecklingsområden, påtala att fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen
och behöver beaktas i kommunens planeringsarbete.

Länsstyrelsen vill påtala att översiktsplanens lista över byggnadsminnen behöver kom-
pletteras med byggnadsminnet Ystad 10 i Karlshamns kommun.

Länsstyrelsen vill även påtala att översiktsplanen i Del 2. Fakta och underlag under
kapitlet Regleringar: natur- och kulturmiljöer behöver kompletteras med uppgiften om
förekomsten av ett Regionalt kulturmiljöprogram för Blekinge län. Materialet utgör ett
regionalt kunskapsunderlag framtaget av Länsstyrelsen i syfte att fungera som stöd i
kommunens planering.

Länsstyrelsen anser att framtagandet av tematiskt tillägg till översiktsplanen Bilaga 3.
Bevarande- och utvecklingsplan för Karlshamns innerstad är ändamålsenligt, särskilt
som tillägget tas fram i samband med den kommunomfattande översiktsplanen.
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Totalförsvaret 3 kap. 9 § MB
Försvarsmakten anser att översiktsplanens beskrivning av riksintresseområden för total-
försvaret bör beskrivas mer ingående och på det sätt som framfördes i Försvarsmaktens
samrådsyttrande daterat 2013-06-27 över översiktsplan Karlshamn 2030. Förtydligan-
den behöver ske i både text som kartredovisningar. Se bifogat yttrande.

Miljökvalitetsnormer MKN
Länsstyrelsen bedömer utifrån nuvarande kunskapsunderlag att ett genomförande av
översiktsplanen inte kommer att medföra att gällande miljökvalitetsnormer överträds.
Översiktsplanen föreslår områden för fortsatt samhällsutveckling kring två av kommu-
nens större vattendrag MölTumsån och Mieån. Länsstyrelsen anser att lösningar avse-
ende dagvattenhanteringen kommer att få stor betydelse för framtida detaljplaner, med
syfte att så långt möjligt reducera ytterligare påverkan på aktuella vattendrag.
Åtgärdsarbetet bör syfta till att dels avhjälpa negativa konsekvenser i samband med
ökade vattenflöden men även verka för förbättrad vattenkvalitetet och MKN för vatten.
Förmodad förändring i klimatet med ökad frekvens och intensitet i nederbörd kommer
att innebära att framtida dagvatten- och avloppssystem behöver planeras och förses med
stölTe dimensioner. Hårdgjorda ytor i bebyggelsen bidrar till ökad risk för översvämning
och överbelastning av tillhörande VA-nät. Mark belagd med icke genomsläpplig yta kan
generera en vattenavrinning som är upp till tio gånger större än vad som är fallet för
gröna genomsläppliga ytor. Lämpliga åtgärder som öppna lösningar och utjämningsma-
gasin länkade till befintlig grönstruktur kring bebyggelse ger förutsättningar till avsevärt
ökad avrilming.

Strandskydd
Översiktsplan Karlshamn 2030 bejakar en fortsatt bebyggelseutveckling av bostäder i
riktning österut. Den föreslår samtidigt en fortsatt utveckling av urbant rekreationsstråk
åt öster med gena förbindelser för gång- och cykeltraflk längs kustlinjen. Förekomsten
av naturområden med gynnsam närhet till stadskärnan utgör ovärderlig resurs för rekre-
ation och friluftsliv samt för strandskyddets syften. Naturvärden och strandskyddade
områden kan komma att utgöra motstridiga intressen i samband med planerad bebyggel-
seutveckling.

Översyn av det utvidgade strandskyddet
I samband med ny strandskyddslagstiftning år 2009 påbörjade Länsstyrelsen en översyn
av det utvidgade strandskyddet och att fatta nya beslut för de strandskyddade områden
vilka även fortsättningsvis ska vara försedda med utvidgat strandskydd. Strandskydds-
områden får utvidgas till högst 300 meter från strandlinjen och enligt ny formulering i
7 kap 14 § MB ska detta ske för att säkerställa strandskyddets syften. Det innebär en
skärpning av kravet för att få utvidga det område som omfattas av strandskydd i enlighet
med propositionen 2008/09:119. Efter den 31 december år 2014 gäller utökat strand-
skydd endast om utvidgningen beslutats med stöd av ny bestämmelse. Beslut enligt
äldre lydelse upphör att gälla. I juni år 2013 presenterade länsstyrelsen förslag till ny
avgränsning av strandskyddsområden inom Karlshamns kommun. Under år 2014 har
Karlsharnns kommun och länsstyrelsen fört en dialog kring områden där krav på utvid-
gat strandskydd kommit att mötas av förslag till ny bebyggelseutveckling.
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Länsstyrelsen har granskat Karlshamn kommuns yttrande och bedömt att en inskränk-
ning av det föreslagna utvidgade strandskyddet inte kan anses förenlig med de höga
naturvärden och den stora betydelse för friluftslivet, som område nummer 8 Linde-
borgssjön med Bjälkudden och nummer 13 Köpegårda udde hyser.
Mindre justeringar i avgränsningar för område nummer 6 Munkahusviken, nummer 7
Väggaparken och nummer 11 Målen har bedömts möj liga att göra utan att försämra
dessa områdens betydelse för de syften strandskyddet ska trygga och bevara.
För område nummer 5 Stärnö —Boön och Tjärö i område nummer 15 Bjärnö —Tjärö —
Skiftesön har strandskydd endast utvidgats inom det område som omfattas av ett av
länsstyrelsen framtaget förslag för det blivande naturreservatet Stärnö.
Inom naturreservatet Tjärö följer utvidgningen skötselplanens avgränsning.

Upplysning
Under våren år 2014 erhöll Naturvårdsverket regeringens uppdrag att ta fram förslag på
hur strandskyddet kan ändras till att i huvudsak inte omfatta små sjöar och vattendrag.
Uppdraget utgjorde fortsättningen på den föreslagna reformen i propositionen Strand-
skyddet vid små sjöar och vattendrag (prop. 2013/14:214). Förslagets syfte är att öka
förståelsen och acceptansen för strandskyddet samt förbättra möjligheterna till bebyg-
gelse och andra åtgärder i strandnära områden som angränsar till små sjöar och vatten-
drag. Den 1 september år 2014 erhöll länsstyrelsen enligt 7 kap. 18 § MB möjligheten
att upphäva strandskyddet vid en liten sjö eller ett litet vattendrag, om det är uppenbart
att området helt saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften.

LIS
Till översiktsplan Karlshamn 2030 hör ett tematiskt tillägg i form av Bilaga 2. Lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen. LIS-planen redovisar kommunens sammantagna
tillgångar av strandområden vid sjöar samt preciserar områden lämpliga för LIS-
åtgärder. Varje LIS-område presenteras med karta, fördjupad beskrivning och kort ka-
raktäristik tillsammans med förslag på lämpliga lokaliseringar av utvecklingsåtgärder i
strandnära lägen. Genom att ge stöd och ökade möjligheten att uppföra bebyggelse i
strandnära lägen kan långsiktigt hållbar utveckling av landsbygden stimuleras.

Föreslagna LIS-områden har bedömts vara lämpliga utifrån en övergripande nivå avse-
ende tillgänglighet med kollektivtrafik, hänsyn till naturvårdsprogram m.m. Länsstyrel-
sen vill påtala behovet av fortsatt utredningsverksamhet avseende geoteknik, vatten- och
avlopp, markföroreningsförekomst m.m. för att ytterligare kunna klargöra områdens
lämplighet för bebyggelseutveckling.

I enlighet med 7 kap. 18f § MB anser länsstyrelsen det väsentligt att beslut om upphä-
vande av strandskyddsbestämmelser i detaljplan inte ska omfatta område som behövs
för att mellan strandlinje och byggnader säkerställa fri passage för allmänhet. Passagens
bredd behöver anpassas till platsen men uppgå till minst 25 rn. Länsstyrelsen anser det
väsentligt att kravet på fri passage i enlighet med 7 kap. 18f § MB tydliggörs i beskriv-
ningstexter och kartor.
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Länsstyrelsen ser positivt på att Karlshamns kommun i första hand valt att komplettera
redan exploaterade bebyggelseområden vid föreslagna sjöar och att målsättningen i ett
långsiktigt perspektiv är att undvika att sjöarnas strandområden exploateras i sin helhet.
Mellankommunal samordning
Den nyligen antagna Blekingestrategi Attraktiva Blekinge redovisar fyra prioriterade
insatsområden och tydliggör ett horisontellt perspektiv för Blekinges utveckling.
Länsstyrelsen anser det vara av stor betydelse att ett kontinuerligt samarbete utvecklas
mellan kommunerna i länet och den sydöstra regionen, så att en samverkan och sam-
stämmighet kring gemensamma intressen och strukturfrågor kan formas för länet och
regionen. Översiktsplan Karlshamn 2030 visar en tydlig öppenhet för att i dialogform
vilja arbeta med mellankommunala och regionala frågor för att finna goda utvecklings-
inriktningar för länet som helhet.

Länsstyrelsen anser att en fortsatt utbyggnad av järnvägssträckningen Blekinge Kust-
bana är en väsentlig åtgärd i enlighet med Blekingestrategin för att kunna åstadkomma
halvtimmestrafik genom hela länet och behöver tydliggöras i Del 1 Utvecklingsstrate-
gier på sidorna 33 och 34 under kapitel Kommunikationer och infrastruktur vid rubri-
kerna Kommunens viljeinriktning samt Hur når vi dit?

Länsstyrelsen Kronobergs län anser att översiktsplanen behandlar frågor avseende vat-
ten på ett föredömligt sätt i Del 2. Fakta och underlag under rubrikerna Teknisk försöd-
ning och Miljö- och riskfaktorer. Det anses dock vara högst väsentligt att vattenfrågorna
även lyfts fram i avsnittet Regionala frågor /Mellankommunala frågor. Det är av stor
betydelse att ett samarbete kring vattenförvaltning av sjöar och vattendrag initieras med
uppströms liggande kommuner. Till exempel omfattar vattenskyddsområde för Långa-
sjön i Blekinge län även sjön Mien i Kronobergs län.

Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen gör den sammantagna bedömningen att översiktsplan Karlshamn 2030
planerar för en bebyggelseutveckling med hänsyn tagen till hälsa och säkerhet samt till
risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Geoteknik
God kännedom om kommunens geotekniska förutsättningar och eventuell förekomst av
geotekniska riskområden är betydelsefulla utgångspunkter vid strategiska val av mar-
kanvändning. Geotekniska riskområden ska med tydlighet redovisas på karta i över-
siktsplanen. Information kring riskområden kan inhämtas från regionala underlags-
material. I SGU:s jordartsgeologiska kartor ger en god överblick av var dessa områden
finns lokaliserade. I rapporten Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys —naturolyckor,
Blekinge lön, 2012, redovisas en länstäckande kartanalys av områden med förutsätt-
ningar för skred och ras. Länsstyrelsen anser att utvecklingsområden för bebyggelse
längs de större vattendragen i södra delen av kommunen särskilt behöver beakta geotek-
niska frågeställningar. Länsstyrelsen rekommenderar att ytterligare samråd tas med Sta-
tens Geotekniska institut i samband med att nya detaljplaner aktualiseras för ovan
nämnda områden.

Buller
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Alltför många människor i landet är i sina bostäder utsatta för buller från vägtrafik,
järnvägstrafik och luftfart. Bostäder med stor närhet till järnväg löper även risk att utsät-
tas för höga vibrationer. Det är väsentligt att den kommunala samhällsplaneringen tar
bullerstörningar på allvar i samband med att nya bostadsområden planeras i risklägen
intill vägar och järnvägar. Länsstyrelsen gör dock den sammantagna bedömningen att
redovisat förslag till översiktsplan för Karlshamns kommun är förenlig med möjlighet-
erna att kunna beakta Naturvårdsverkets riktvärden i bullerfrågan. Länsstyrelsen anser
att Boverkets Allmänna råd 2008:1 Buller i planeringen —Planera för bostäder i områ-
den utsatta för buller från väg- och spårtrafik, bör vara vägledande och beaktas i kom-
munala planeringssammanhang.

Klimatanpassning
Ett förändrat klimat kommer att innebära förändrade förutsättningar för den kommunala
planeringen. Översiktsplanen ger en översiktlig bild av förmodade förändringar och i
vilka avseenden samhällsplaneringen kommer att påverkas. Kunskapsläget kring klimat-
frågor är under ständig utveckling. Länsstyrelsen Blekinge län har tagit fram publika-
tionen Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan, Rapport
2014:12, med syfte att utgöra del av ett regionalt planeringsunderlag till stöd för kom-
munal planeringsverksamhet.

Övriga allmänna intressen
Skogsbruk
Skogsstyrelsen vill att Översiktsplan Karlshamn 2030 ytterligare belyser möjlighetema
att främja skogsbrukets utvecklingspotential med fokus på innovation, företagande och
sysselsättning. Lovord riktas till kommunens policy för det egna skogsinnehavets nytt-
jande som resurs för friluftsliv och rekreation. Särskild uppmärksamhet bör riktas de
höga naturvärden som är kopplade till skog och träd i Väggaområdet och Bjälkudden —
Lindeborg. Vid sidan av registrerade nyckelbiotoper och biotopskyddsområden har
Länsstyrelsen inom ramen för Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd registrerat
mer än 450 träd i området. Skogsstyrelsen anser fortfarande att texten om skogsbruk, i
Del 2 Fakta och underlag under rubriken Näringsliv, ytterligare behöver förbättras. In-
ledningsvis behöver mer fokus riktas skogens roll för sysselsättning och landsbygdens
utveckling samt de unika värden Karlshamns kommun och Blekinge förfogar över i
form av kustnära ädellövskog och eklandskap.

Kollektivtrafik
Som ett övergripande mål har kollektivtrafikutredningen angett att resandet skall öka
med 50 % till år 2020 och fördubblas till år 2030 med utgång från resandet år 2008.
Fördubblingsmålet till 2030 återfinns i det Regionala tralikförsörjningsprogrammet för
2012 —2015. Målformuleringen förekommer i utställningshandlingen Del 2. Fakta och
underlag, men skulle enligt länsstyrelsens mening ytterligare lyftas både tidigare och
tydligare i översiktsplanens Del 1. Utvecklingsstrategier.

Stilleryd — Kölö utgör områden med omfattande arealer väster om stadskärnan. Här är
Karlshamns hamn lokaliserad, en av Sveriges mest betydelsefulla. Hamnen är av stor
betydelse även betraktad i ett internationellt perspektiv och från färjeläget utgår fårj elin-
j er till olika delar av Baltikum. Länsstyrelsen anser det väsentligt att även den intemat-
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ionella persontrafiken finns med i bilden av ett framtidsperspektiv för Stilleryd —Kölö,
genom att områdesbeskrivningen uttrycker behovet av välutvecklade kollektiva förbin-
delser mellan centrala stadskärnans resecentrum och hamnens fårjeterminal.

Energi
Länsstyrelsen vill meddela att det på sidan 6 i Bilaga I. Vindbruksplan omnämns att
kommunen så tidigt som möjligt bör lämna besked om eventuellt medgivande i till-
ståndsärenden för vindkraftsanläggningar. Medgivande bör ändras till tillstyrkan enligt
miljöbalkens formulering i 16 kap. 4§ MB och det bör även omfatta besked om en even-
tuell avstyrkan, också med ledning av samma bestämmelse 16 kap. 4§ MB, som iimebär
att tillstånd inte kan lämnas om inte kommunen har tillstyrkt. Tillstånd kan alltså inte
lämnas om kommunen väljer att avstå att lämna besked angående en anläggning för
vindkraft. Denna ändring medför att planen behöver korrigeras även i andra delar.

På sidan 12 i Bilaga 1. Vindbruksplan omnämns fortfarande att konventionella normal-
stora verk utgör utgångspunkt i framtagandet av planen. Länsstyrelsen vidhåller åsikten
som tidigare framförts i samrådsyttrande över översiktsplanen, att stora verk borde an-
vändas som utgångspunkt på grund av rådande trend att nyttja allt större verk samt för
att också erhålla bättre nyttjande av områdens potential för energiproduktion.

Länsstyrelsen vill poängtera betydelsen av att samråd med Luftfartsverket sker i sam-
band med att ärenden innehållande höga objekt planeras inom Karlshamns kommun.

Övergripande information över Svenska kraftnäts framtida planer avseende stamnätet
för el finns redovisade i Perspektivplan 2025 samt att dokument återfinns på företagets
hemsida under adressen
http://www.svk.se/Globa1/02 Pressinfo/Pdf/20130429-Perspektivplan2025.pdf

Deltagare
I ärendet har länsråd Ingrid Lov61 beslutat och arkitekt Peter Abrahamsson varit före-
dragande. I yttrandet har även länsarkitekt Marianne Örnblom, planarkitekt Carina Bure-
lius, naturvårdshandläggare Åke Widgren och Ulf Lundgren, bebyggelseantikvarie
Anna-Karin Skiöld, bebyggelseantikvarie Helena Rosenberg, arkeolog Magnus Peters-
son, landskapsvetare Jenny Bergkvist, miljöhandläggare Anne Sofie Green Hansen samt
handläggare för vindkraft Jesper Bergman deltagit.
Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länssty-
relsens ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § PBL (2010:900) i ett senare planerings-
skede.

Ingrid Lov&I
Peter Abrahamsson
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Bilagor
Yttrande till länsstyrelsen från Försvarsmakten, daterat 2014-08-27.

Kopia till (ej bilagor)
Boverket
Försvarsmakten, HK
Kustbevakningen
Luftfartsverket
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Region Blekinge
Riksantikvarieämbetet
Ronneby Airport /Swedavia Swedish Airports
Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statens Geotekniska Institut
Sveriges Geologiska Undersökning
Svenska Kraftnät
Tillväxtverket
Trafikverket, Karlskrona
Trafikverket, Jönköping
Transportstyrelsen
Karlskrona kommun
Ronneby kommun
Sölvesborgs kommun
Olofströms kommun

Länsstyrelsen:

LH
LR
Avdelningschef
Länsarkitekt
Centraldiariet
Akten



FÖRSVARSMAKTEN Yttrande

HOGKVARTERET DatumBeteckning

2014-09-26FM2014-7671:3Sida 1 (2)
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Peter Abrahamsson 2014-08-27

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning

PROD INFRA Carnilla Bramer, 08-7889587, 14-28837
camilla.bramergmil.se

Utställning Översiktsplan 2030, Karlshamns kommun,
Blekinge län


Försvarsmakten har följande att erinra i rubricerat ärende:

Generellt
Riksintressena för totalförsvarets militära del bör beskrivas mer ingående, så som framfördes i
Försvarsmaktens samrådsyttrande år 2013. För förslag på text, se nedan.

Alla områden som utpekats som riksintressen för totalförsvarets militära del ska redovisas på
karta i översiktsplanen. Detta gäller även de områden som utgör "Riksintresse övrigt", där
endast influensområdet, inte den specifika funktionen, kan redovisas. För aktuell
sammanställning av riksintressena, se PDF på myndighetens hemsida,
www.forsvarsmakten.se : klicka på Om myndigheten, Samhällsplanering, Riksintressen..
Shape-filer för kommunens handläggning finns att tillgå hos länsstyrelsen.

För kännedom: Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ansvarar
för den civila delen av riksintressen för totalförsvaret.

Vindkraft
De områden som hamnar inom stoppområde för höga objekt (Ronneby flottiljflygplats) bör
klassas som områden med starka motstående intressen. Inom dessa områden tillåts inga objekt
högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse och inga objekt högre än 45 meter inom
sammanhållen bebyggelse. Gränserna följer LFV:s definition av sammanhållen bebyggelse
vilket innebär att sammanhållen bebyggelse utgörs av de områden som på lantmäteriets Röda
Kartan (1:250 000) markerats i gult.

(CBR)

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet

Högkvarteret Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se

107 85 Stockholm www.forsvarsmakten.se/hkv
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Förslagstext-
Riksintresset för totalförsvarets militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§ andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet
i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden iform av övnings- och skjutfält ochflygflottiljer som
redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till
spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika onafattning
berörda av riksintresset.

1Karlshamns kommun,finns Haro skjulfält samt två övriga influensområden, vilka alla utgör riksintresse för
totalförsvarets militära del. Riksintresset Harö skjutfält har en omgivningspåverkan iform av buller. Inom
riksintressenas influensområde kan det till exempel vara olämpligt att uppföra störningskänslig bebyggelse.
Inom influensområdena ska alla plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten. Karlshamns komnnan
påverkas också av riksintresset Ronneby.flottelygplats iform av stoppområde för höga objekt, samt
Sjöövningsområdet Hanöbukten.

Det generella riksintresset för totalförsvarets militära del kan påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt
så som master och vindkraftverk. Försvarsmakten ska dialför kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och
bygglovärenden och hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 nautanför tätort och högre än 45
m inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss
till Försvarsmakten"

Gille, Jakob

Delprocessledare fysisk planering, Produktionsledningens infrastrukturavdelning

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista

Länsstyrelsen Blekinge län blekingeRlansstyrelsen.se

För kännedom 

F17
MarinB
FMV AL Led Nät
Karlshamns kommun
Peter Abraharnsson

tillstandsarende.trvrOmv.se  
samhallsbyggnadgkarlshamn.se  
peter.abrahamsson(4ansstyrelsen.se
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Huvudsaklig 
utvecklingsinriktning
De sju utvecklingsinriktningarna visar på huvuddragen i 
översiktsplanen och kopplar dem till geografiska områden. 
För närmare beskrivning av inriktningen för respektive 
utvecklingsområde hänvisas till planbeskrivningens olika 
delar och dokument. Nedan ges generella viljeinriktningar 
för respektive utvecklingsinriktning.

Stadsbebyggelse 
• Eftersträva ett levande centrum för handel, kultur, 

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

Tätortsbebyggelse 
• Bygg funktionsblandat; bostäder, arbetsplatser, 

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

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

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

Bostäder 
• Verka för att tillskapa nya bostäder och förskolor. 

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

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

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

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

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

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

Idrott och friluftsliv 
• Utveckla anläggningar och områden för idrott och 

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

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

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

Landsbygd och natur 
• Verka för att nya bostäder lokaliseras nära befintlig 

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

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

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

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

Hav
• Verka för goda förutsättningar för havsanknutna verk-

samheter och friluftsliv med beaktande av natur- och 
miljövärden.

Delområde: Q. Östersjön

Kartbilaga mark- och vattenanvändning
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