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Förord

Följande examensarbete på 30 högskolepoäng är det avslutande 
studiemomentet i Fysisk Planering vid Blekinge Tekniska Högsko-
la. Utbildningen resulterar i en teknologie magisterexamen i Fysisk 
planering. 

Arbetet berör ett större naturområde nordväst om Karlshamns re-
secentrum och är idag ett frekvent använt rekreationsområde för 
de boende i Karlshamns tätort. Dessa två faktorer, närheten till 
Karlshamns resecentrum och områdets värde för rekreation och fri-
luftsliv är det som präglar arbetet och som i slutändan vägt tyngst 
vid utformandet av planförslaget. 

Målet med planförslaget är att det ska vara en möjlig och realistisk 
lösning på hur bostäder kan placeras i området. Hänsyn har bland 
annat tagits till topografin, markens beskaffenhet, skyddsavstånd, 
beräknad befolkningstillväxt och åsikter från boende i Karlshamn 
som utnyttjar området. Tillsammans har det utmynnat i ett plan-
förslag gällande ett förbättrat friluftsliv samt tre altarnativ där 
framtida bebyggelse redovisas. 

Jag vill slutligen rikta ett tack till min handledare som hjälpt mig 
under arbetets gång, Claes-Åke Kindlund, samt biträdande hand-
ledare Gunnar Nyström. Till min hjälp har jag även haft Mikael 
Bäckman och övrig personal på Karlshamns kommun som försett 
mig med kartmaterial och svarat på frågor. 

Läsarformalia: Samtliga bilder är tagna av undertecknad såvida 
inget annat anges.

Carl Svensson
Kristianstad, Maj 2008
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Bakgrund och områdesBeskrIvnIng

Planområdet är ca 140 ha och består idag främst av kuperad skog, 
jordbruksmark och mindre våtmarker. Området ligger ca 500 me-
ter från Karlshamns centrum samt 100 meter från Karlshamns re-
secentrum. I söder gränsar området till Pengaberget och Blekinge 
Kustbana och omfattar Karlshamns resecentrum. I öst mot öppen 
terräng och jordbrukslandskap. I norr gränsar området till Norra 
Prästslätten, som är ett 70-80-tals villaområde som även omfat-
tar en mindre skidbacke, Lingonbacken. I väst består gränsen av 
bostadsområdet Prästslätten, som även det är ett villaområde, samt 
Prästslättsskolan och ett dagis.  

Områdets används idag frekvent som rekreationsområde för de 
boende i Karlshamn. Naturen består till stor del av skog, främst 
tall, gran, bok och björk, och mindre inslag av ek på ett fåtal platser. 
I den sydöstra delen består planområdet av mindre arealer ängs-
mark. I Karlshamns översiktsplan utpekas området som intressant 
för friluftslivet och landskapets karaktär beskrivs i översiktsplanen 
som dramatisk skogsbygd, vilket innebär att landskapet har inslag 
av sjöar, myrar och blockterräng. Rekommendationerna i översik-
tplanen för denna typ av landskap är att exploatera försiktigt då 
eventuell bebyggelse kan bli exponerad p.g.a. den kuperade ter-
rängen. Området genomkorsas i den västra och södra kanten av två 
högspänningsledningar på 30-70 kV. Inom området finns idag ett 
par mindre bilvägar samt gång- och cykelstråk.

Fysiska förutsättningar
Den östra delen av området pekas i Karlshamns översiktsplan ut 
som intressant för kommande planutredningar. Där ges ett par ge-
nerella rekommendationer för framtida bostadsutveckling, som en 
förtätning av centrum med mindre lägenheter för unga och äldre, 
att förlägga ny bostadsbebyggelse öster om Karlshamns centrum 
och verksamheter väster om. Översiktplanen nämner inte några 
specifika riktlinjer när det gäller utvecklingen av det avgränsade 
planområdet. Mikael Bäckman vid Karlshamns kommun anger att 
man ser den östra delen av området som intressant då det ligger så 
pass nära både resecentrum och Karlshamns centrum, samt i närhet 
till naturen. Kommunen äger en del mark vid Norra Långakärr och 
det finns infrastruktur med vägar och VA fram till och i området. 

Planförutsättningar
För att det ska vara möjligt att i någon som helst utsträckning ex-
ploatera i detta område krävs det att friluftsliv och rekreation som 
idag sker i området får anpassas till den nya bebyggelsen. Givetvis 
ska även bebyggelsen ta hänsyn till friluftslivet. För att underlätta 
bebyggelse i de södra och västra delarna krävs det åtgärder för att 
anpassa den nya bebyggelsen till de två högspänningsledningarna 
som finns där idag. Tre alternativ finns; antingen anpassas bebyg-
gelsen efter ledningarna med det skyddsavstånd och den barriärver-
kan detta får, eller grävs ledningarna ner eller flyttas, och på så vis 
frigörs en del mark, men även möjligheter för framtida exploatering 
öppnas upp. De två senare alternativen har ett flertal gånger varit 
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Planavgränsning
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ämne för diskussion mellan E.On och de boende (Brandberg 2007). 
För att göra så lite påverkan på naturen som möjligt är det olämp-
ligt att planspränga och jämna ut marken i allt för stor utsträckning. 
Exploateringen ska ske med hänsyn till naturen i området och ny 
bebyggelse och infrastruktur ska anpassas efter topografin. Värde-
fulla skogspartier och enstaka större träd ska ses som tillgångar och 
bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 

Övergripande förutsättningar
Karlshamn ligger i en region med stor potential att utvecklas, med 
kontakter både mot Polen och Baltikum, österut mot Karlskrona 
och Ronneby men även västerut mot Öresundsregionen. Det finns 
en viljeriktning att vidareutveckla dessa kontakter. Karlshamn har 
idag inga större externa handelsetableringar utan en stor del av den 
handel som sker i kommunen finns i stadens centrum. Genom att 
skapa ett nytt bostadsområde i dess närhet stärker man dels kund-
underlaget för de företag som finns i omgivningen, samt underlättar 
för de boende i det nya området att kunna göra sina inköp utan att 
tvingas ut ur staden med biltransporter till följd. Ett nytt bostad-
sområde i denna del av staden kommer att fungera som en länk 
mellan de södra och norra villaområdena, och samtidigt underlät-
tas pendling med tåg eller buss eftersom Karlshamns resecentrum 
ligger inom gång- och cykelavstånd. På så sätt motverkas ett bil-
beroende, med en hållbarare utveckling som följd. 

ProBlemFormulerIng

Markanvändning
Närhet till Karlshamns resecentrum samt Karlshamns centrum gör 
området attraktivt för bostadsbebyggelse. Svårigheten ligger i att 
området till stor del är kuperat och är mindre lämplig för handels- 
eller industriverksamhet. Samtidigt är området frekvent använt 
som rekreationsområde. Vilka delar av området är viktigast för 
rekreation och friluftsliv, vilka delar kan tas i anspråk för bebyg-
gelse?

Infrastruktur
Närheten till Karlshamns resecentrum med möjlighet att resa via 
buss eller tåg ger planområdet stor potential när det gäller pendling 
och kollektiva resor. Järnvägen påverkar områdets södra delar, men 
inte i någon större utsträckning. I området och i dess närhet finns 
inga större trafikleder utan enbart mindre matar- och lokalgator. 
Ny bebyggelse kommer att öka trafiken på dessa gator något om 
matningen sker från väst, norr eller syd. Området genomkorsas av 
två högspänningsledningar i södra och västra kanten vilka utgör en 
barriär och tar värdefull mark för exploatering i anspråk.  Hur ska 
kontakten med Karlshamns resecentrum förbättras och underlät-
tas, samt hur ska trafikmatningen till området ske? Hur ska proble-
men med högspänningsledningarna lösas?
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Bebyggelsestruktur
Karlshamns centrum är en utpräglad rutnätsstad från 1665 och är 
en av Sveriges bäst bevarande trästäder. Hela rutnätsstaden är klas-
sad som ett riksintresse för kulturmiljövården och all förändring 
av denna del måste ske med hänsyn till befintliga kulturvärden. De 
bostadsområden som kantar planområdet består främst av villabe-
byggelse från 1970- till 90-talet. Gatorna i dessa områden är främst 
säckgator som endast är till för de boende, d.v.s. ingen genom-
fartstrafik förekommer. Området gränsar också till en skola som 
är den enda större byggnadskroppen i områdets direkta närhet. I 
söder gränsar området med Pengaberget där ett mindre bostadsom-
råde uppfördes under 1990-talet och som består av tvåplanshus. 
Den östra delen av området består av halvöppen jordbrukmark utan 
större koncentrationer av bebyggelse. Enligt vilket mönster ska det 
nya bostadsområdet utformas i förhållande till kringliggande be-
byggelse och de geologiska förutsättningarna?

Grönstruktur 
Hela området är idag ett kuperat skogslandskap med inslag av 
mindre våtmarker och blockterräng samt jordbruksmark i de östra 
delarna. I den norra delen ligger Markastugölen. Vissa delar utgörs 
av öppna bok-, tall- eller ekpartier samtidigt som stora arealer ut-
görs av skog med mindre värde ur rekreationssynpunkt. Det finns 
även utblickar och vyer som är värda att bevaras. Hur kan man 
anpassa den nya bebyggelsen till naturen utan att bebyggelsen tar 
överhand och blir dominerande i landskapsbilden och hur ska man 
kunna minska ytan för rekreation och samtidigt bevara de kvaliteter 
som finns?

Samhällsekonomi
Planområdet utgörs till stor del av kuperad mark och är välanvänt 
som rekreationsområde. Att bebygga delar av området med nya 
bostäder blir dels dyrare än att bygga det på plan mark i ett mer 
perifert område och väcker större opinion. Marken är dessutom 
dyrare med tanke på dess centrala läge, men det centrala läget är 
också det som gör området attraktivt.  Hur är det samhällsekono-
miskt försvarbart att ta mark värdefull för friluftslivet i anspråk för 
bostadsbebyggelse?
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syFte

Syftet med detta arbete är att visa hur en framtida utveckling av 
området öster om Prästslätten ska kunna utformas med hänsyn till 
de förutsättningar som ges. Syftet är också att bevara goda förutsätt-
ningar för ett fortsatt friluftsliv och att anpassa bebyggelsen så att 
den underordnas landskapet. 

metod

Arbetet kommer att bedrivas dels teoretiskt med litteraturstudier, 
samt praktiskt med illustrationer och planer. Inledningsvis kommer 
inventering, studier av Karlshamns Översiktsplan 2007 samt samtal 
med stadens tjänstemän att ske för att definiera områdets kvaliteter 
och karaktär. Eftersom området är kuperat och relativt svårexploat-
erat kommer frågor om kostnader att uppstå. Jag kommer därför 
väga områdets för- och nackdelar ur ett samhällsekonomsikt per-
spektiv mot varandra för att kunna avgöra vilken typ av bebyg-
gelse som passar i området, samt hur stor del av den avgränsade 
marken som är lämplig och möjlig att exploatera. Områdets närhet 
till Karlshamns centrum och resecentrum bidrar till minskat trans-
portbehov, och lösningar för att göra dessa delar mer lättåtkomliga 
kommer att föreslås. I denna del kommer jag också att väga områ-
dets kvaliteter och förutsättningar mot ett mer lättexploaterat men 
perifert område. Området har en viktig funktion som rekreation-
sområde, och därför kommer jag att göra en mindre studie av vilka 
kvaliteter som är viktiga att bevara för att området ska fortsätta 
fungera som ett tätortsnära rekreationsområde. 

I området finns en rad konflikter som kommer att identifieras för att 
tjäna som underlag för utformning av planförslaget. I planförslaget 
kommer en föreslagen bebyggelsestruktur att redovisas med hän-
syn till de befintliga konflikter som finns i området och dess närhet, 
samt med hänsyn till samhällsekonomins förutsättningar. Jag kom-
mer att göra en landskapsanalys för att lyfta fram de konflikter som 
finns, samt att ta kontakt med skolorna i området för att höra deras 
åsikt om det intilliggande naturområdet. 
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kommunInFormatIon

Angränsande kommuner: Olofström, Sölvesborg, Ronneby 
och Tingsryd
Area: 511 km  ²
Antal kommuninvånare: 31 179
Varav i Karlshamn: 18 768
(SCB, 2008)

Asarum

Karlshamn

Frökens 
Källa

Ronneby

Sölvesborg

Olofström

Tingsryd

Karlshamn
Karlskrona



hIstorIa

För att kunna planera för framtiden är det viktigt att förstå  den 
historia som präglat platsen. Här följer en kort sammanfattning av 
Karlshamns historia. 

Karlshamn grundades strax efter freden i Roskilde 1658 då Danmark 
avträdde Skåne, Blekinge, Bohuslän, Bornholm, Trondheims län 
och Halland. Sedan en lång tid tillbaka fanns här en mindre hamn, 
Bodekull, vilken skeppade ut mängder av varor från de småländska 
skogarna. Karl X Gustav gav i uppdrag att grunda en stad till gen-
eralkvartermästarlöjtnanten Eric Dahlberg. Staden skulle vara den 
nya örlogsbasen för de nyvunna södra provinserna. Det blev inte 
mycket av planerna eftersom Karl X Gustav dog två år senare, men 
det är troligtvis Dahlbergs plan som ligger till grund för den stramt 
utformade rutnätsplanen, formad enligt renässansens värderingar. 
Staden har förblivit en betydelsefull hamnstad men också en stad 
känd för tobaksförädling liksom förädling av sprit och brännvin. 
Efter nedgång i spritproduktionen omvandlades spritförädlingen 
till sockerbruk och därefter till nuvarande verksamhet - framställn-
ing av vegetabilisk olja. 

1763 härjades Karlshamns norra delar av en brand som ödelade en 
stor del av den befintliga bebyggelsen. De hus som uppfördes efter 
branden kom att utveckla en speciell panelarkitektur med smala 
och starkt utskjutande knutpilastrar. Ett bra exempel på denna arki-
tektur är Skottsbergska huset som stod klart tre år efter branden 
och är en av Sveriges bäst bevarande handelsgårdar. Huset rym-
mer idag ett museum som visar hur en handelsgård såg ut under 
1700-talet. Under början av 1800-talet ändrades utseendet på de 
hus som byggdes. Ett formspråk som Karlhamn är relativt ensamt 
om i Sverige ( Dreje, Lars 2006). 

Under 1880-talet expanderade järnvägen från Kristianstad - Sölves-
borg till Karlshamn, och några år senare till Karlskrona. Till en 
början var järnvägen smalspårig, men ett par år efter SJ:s överta-
gande på 1940-talet ändrades spårvidden till normalspår och ett 
nytt stationshus byggdes i funkisstil i det nuvarande stationsläget. 
Järnvägen blev nedläggningshotad under slutet av 1980-talet, men 
efter kraftiga protester från kommuner och landsting provkördes ett 
modernare tåg, Kustpilen, som skulle trafikera järnvägen fram till 
elektrifieringen 2005-2007. Idag trafikeras banan av Öresundstå-
gen. (järnvag.net 2007)

Karlshamn har också gjort sig känt genom att omnämnas som den 
hamn där Karl-Oscar och Kristina utvandrade i Vilhelm Mobergs 
utvandrarepos. Ett monument av Karl-Oscar och Kristina finns i 
hamnsparken vid Näsviken.
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områdesBeskrIvnIng

Allmänt
Av områdets ca 140 ha täcks 113 ha av skog. De övriga naturtyp-
erna bör bevaras då de utgör en så pass liten del. De öppna partier 
som finns bildar avgränsade rum vilka är viktiga för landskaps-
bilden. En stor del av den öppna marken utgörs av de ledningsga-
tor som regelbundet röjs för att skydda kraftledningarna. Övriga 
delar är ett avverkat skogsområde öster om de centrala delarna och 
enbevuxna berghällar mellan de två kraftledningarna. På den östra 
sidan av berghällarna övergår landskapet till en våtmark vilken 
har betydelse för floran och faunan i området. Våtmarken ligger 
i en dalgång och tar hand om avrinningen från omkringliggande 
marker. Stengärden runt om våtmarken tyder på att området tidi-
gare använts som betesmark. Naturen kring Karlshamn utgörs till 
största delen av skog och hav. Därför är åkermarken i områdets 
östra delar inte bara viktig för landskapsbilden utan bidrar också 
med kulturella kvaliteter när stad möter landsbygd. De utblickar 
som finns möjliggörs till stor del av de ledningsgator som finns och 
som av den anledningen inte utgörs av skog som skymmer sikten. I 
den norra delen bidrar Lingonbacken med öppna vyer. 

1414

För att göra det lättare att beskriva 
och orientera sig i området har de 
olika delarna namngivits. De valda 
namnen är de namn som finns i om-
rådet idag, förutom Frökens källa 
som är ett intilliggande område i 
Regeringsgatans förlängning, men 
som i detta fallet har gett namn åt 
de centrala kuperade delarna mel-
lan bostadsområdet Prästslätten och 
Hagaslättsvägen. Med Markastugy-
let menas området närmast Markas-
tugölen i norr. Området i nordöst 
benämns Hagaslätt efter den gård 
som ligger där och omfattar även 
Lingonbacken. De sydöstra delarna  
har fått namnet Norra Långakärr och 
omfattar de låga delarna som består 
av ängsmark fram till Hagaslättsvä-
gen i nordväst.  Intilliggande om-
råden är Norra Prästslätten i norr, 
Prästslätten i väst samt Karlshamns 
resecentrum, Pengaberget  och 
Skogsborg i söder. 

Nedan följer en kort beskrivning av 
vardera område. Här beskrivs områ-
dets landskapskaraktär, dess värden 
för friluftslivet samt saker som är 
specifika för området. 

Områdesnamn



Markastugylet
Det nordvästra hörnet utgörs av Markastugölen med omnejd. Om-
rådet är en av de viktigaste delarna ur rekreationssynpunkt. Många 
människor använder området för att motionera och rasta sina hun-
dar. En trolig orsak som gör området så populärt är den öppna vat-
tenspegel som Markastugölen bidrar med i den så annars stängda 
skogen och fungerar samtidigt som en gräns mellan Norra Präst-
slätten och det naturområde som finns söder om Markastugölen. 
Naturen närmast gölen utgörs till stor del av alskog och våtmarks-
vegetation som längre inåt land övergår i den bok och ekvegetation 
som är typisk för området. Även öster om Markastugölen utgörs 
naturen främst av bokträd, men här finns också små inslag av gam-
la ängar som ännu är öppna rum i ett skogslandskap och kantas på 
flera ställen av stengärden. Sådana finns även på fler platser inom 
planavgränsningen men löper då genom skog istället för äng. 

En bit från Markastugölen finns en informationstavla som då-
varande Skogsvårdsstyrelsen satte upp. Tavlan användes enligt 
Therese Nilsson1  på Skogsstyrelsen som en del av en gammal 
visningsslinga som gick i området. Slingan användes för utbildn-
ingsverksamhet för att visa på skogsbruk och skogsbruksåtgärder. 
I nuläget används tavlan endast när Skogsstyrelsen är ute med 
klasser från Prästslättsskolan för att visa på röjning, plantering och 
andra verksamheter som bedrivs i skogen.   

 

1 Therese Nilsson Skogsstyrelsen, e-mail 2007-12-18
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Kantvegetation vid Markastugölen Markastugölen

Stig som leder genom ett tätare skogsparti Skogsstyrelsens informationstavla



Hagaslätt
Den nordöstra hörnan av planområdet är den del som är mest 
skiftande  till sin karaktär. Området har fått sitt namn av den gård 
som ligger i de södra delarna av Hagaslättsområdet. Öster om 
Norra Prästslätten sluttar terrängen mot öst och den delen används 
som skidbacke under vinterhalvåret, Lingonbacken. Backen har en 
fallhöjd på ca 30 meter, är ca 225 meter lång och är utrustad med 
två stycken repliftar, en släplift samt snökanoner. Vid backen finns 
också en upplyst motionsslinga på en dryg kilometer. I backens 
förlängning tar det kuperade skogslandskapet återigen över. De 
södra och östra delarna ner mot Norra Långakärr består av öppen 
jordbruksmark vilken är belägen i en mindre dalgång mellan två 
skogsbeklädda bergsryggar. Jordbruksmarken brukas årligen och 
bidrar med en lantlig känsla som kännetecknar denna del av re-
kreationsområdet. En del av jordbruksmarken är så pass sank att 
den främst lämpar sig för betesdrift. Den dominerande skogstypen 
i området är tall- och björkskog som kantar de öppna fälten och 
skapar rum i det annars så stängda skogslandskapet. Den del av 
området som främst används för rekreation är den del som består 
av Lingonbacken. Genom denna backe går en stig som binder sam-
man vägnätet från de östra delarna av Norra Prästslätten med vä-
gen vid Hagalund norr om planområdet och på så vis blir lämplig 
för kortare motionsrundor. Området används frekvent av boende i 
närområdet för promenader och rastning av hundar. In i området 
sträcker sig en väg, Hagaslättsvägen, som främst används av de 
boende på Hagaslätt, men även av motionärer. Vägens sträckning 
går utmed skogskanten och smälter på så vis in i landskapet. 
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Ängs- och åkermark med gården Hagaslätt i bakgrunden Hagaslättsvägen som löper i skogskanten till Hagaslättsgården

Vy från toppen av Lingonbacken österut Åkermark vid Hagaslätt och ner mot Norra Långakärr



Norra Långakärr
Norra Långakärr ligger söder om Hagaslätt, och de två områdena 
påminner mycket om varandra. Liksom Hagaslätt har Norra Lån-
gakärr mindre arealer jordbruksmark, Svarte Mosse, som ligger 
inklämda mellan skogsbeklädda bergsryggar, främst bokskog. I 
områdets östra del sträcker sig en bergsrygg i nord - sydlig rikt-
ning och delar upp Norra Långakärr i två mindre delar. Ryggen 
bidrar också med att skärma av det ljud som alstras i Karlshamns 
centrum. Öster om bergsryggen finns ett öppet parti mark som inte 
längre används för jordbruk. I kanten mellan det öppna markpar-
tiet och skogen i öst löper en gångstig som är frekvent använd för 
promenader och rekreation. I gångstigens södra förlängning finns 
en gångbro över järnvägen som binder samman det stora naturom-
råde som Norra Långakärr med omnejd bildar med bostadsområden 
söder om järnvägen, exempelvis Skogsborg. Området sträcker sig 
ända ner till Blekinge Kustbana i söder vilket resulterar i att hänsyn 
måste tas till denna, i fråga om skyddsavstånd och buller. Största 
delen av delområdet Norra Långakärr ligger inom en radie av en 
kilometer från Karlshamns resecentrum vilket gör området intres-
sant för exploatering. Områdets lantliga karaktär och värde för re-
kreationen bör vägas in vid en eventuell exploatering. 
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Hagaslättsvägen som löper utmed skogskanten Befintlig gård med det östra skogslandskapet i bakgrunden 

Vy över ängsmarken vid Norra Långakärr med intilliggande bebyggelse och vattentornet på Pengaberget synligt i bakgrunden



Frökens Källa
Detta område, som hämtat sitt namn av en källa väster om pla-
navgränsningen, består till största delen av skogsmark. Skogsveg-
etationen är främst bok, björk, tall och gran med mindre inslag av 
ek. Terrängen är huvudsakligen starkt kuperad med berghällar och 
blockterräng. Dalgångar och förkastningar är vanligt, främst i de 
västra delarna av området vilket ställer krav på anpassning av even-
tuell bebyggelse. Största delen av området är täckt av skog med ett 
fåtal undantag, Svarte Kärr som är en mindre våtmark i sydöst samt 
ett parti avverkad skog i nordöst. Dessa öppna partier bidrar liksom 
jordbruksmarken i tidigare områden med öppenhet och rumsbildn-
ingar. Svarte Kärr är den enda egentliga våtmark inom planområdet 
om man undantar de sanka områdena kring Markastugölen. Invid 
våtmarken har ett fågeltorn upprättats för att lättare få en överblick 
över det fågelliv som finns. På flera håll i Frökens källa finns en- 
och tallbevuxna berghällar. Denna naturtyp är inte ovanlig i sig men 
bidrar ändå med variation jämfört med de stängda skogspartierna. 

Frökens Källa är en av de större rekreationsområdena som lig-
ger intill Karlshamns centrum, och fyller på så vis syftet som tä-
tortsnära rekreationsområde. Stora delar av området framstår som 
relativt opåverkade av mänsklig aktivitet vilket är ovanligt för ett 
så pass centrumnära naturområde. Genom området löper ett flertal 
gång- och cykelvägar, men även en mängd mindre stigar. Dessa 
är viktiga ur rekreationssynpunkt, då många människor dagligen 
rör sig i området. Även ett antal föreningar använder området för 
exempelvis orientering, vilket också gäller övriga delar inom pla-
navgränsningen. I området Frökens källa kan man också finna spår 
av friluftsaktivitet eller lek i form av kojor byggda av grenar och 
ibland även presenningar, och på ett flertal platser finns rester av 
eldstäder som uppförts för att grilla eller liknande. Frökens Källa 
tillsammans med Markastugylet är de områden som har störst re-
kreationsvärde inom planavgränsningen. Prästslättsskolan samt ett 
par dagis intill använder området så gott som dagligen, både för lek 
som för undervisning. Främst är det de västra delarna som används, 
men även de södra2. De kvaliteter som finns är en rad vackra natur-
partier, varav ett flertal är bevarandevärda, främst ur rekreations-
synpunkt. Genom områdets västra del går en väl använd gång- och 
cykelväg i nord-sydlig riktning som används för att ta sig mellan 
Karlshamns norra delar till de södra. Gång- och cykelvägen är up-
plyst, men ej asfalterad och löper genom en dalgång. 

2 Torsten Berg, rektor Prästslättsskolan, e-mail 2008-01-0318
Panoramabild över en- och tallbevuxna berghällar uppe på en bergsplatå
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Avverkat skogsparti med blockförekomst i de nordöstra delarna av Frökens källa

Mindre bergsvägg vilken fungerar som en barriär

Kaveldun vid Svarte kärr i de sydöstra delarna Gång- och cykelväg som löper i dalgången från Pengaberget
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Angränsande områden
Den bebyggelse som ligger kring planområdet är främst bostads-
bebyggelse av skiftande karaktär. I norr och i väster ligger två vil-
laområden med i princip samma struktur, Prästslätten och Norra 
Prästslätten. Områdena består till stor del av villabebyggelse från 
70- tal och framåt. Även dessa områden har byggts på kuperad ter-
räng och inslag av berghällar och block gör sig synliga. Dessa delar 
är svåra att bebygga och har därför sparats ut och fungerar idag som 
gröna stråk och utgör en del av den sammanhängande grönstruk-
turen.  Till området Prästslätten hör även Prästslättsskolan som är 
en enplansbyggnad och är den största huskroppen i planområdets 
närhet.

I de södra delarna av Prästslätten ligger ett område med punkthus i 
sex vångar. Husen är klädda i gult tegel och ligger 200 meter nor-
dväst om Karlshamns resecentrum. Även dessa hus har placerats 
efter topografins villkor och stora delar kuperad natur har sparats 
vilket ger området ett naturnära intryck trots den storskaliga struk-
turen. 

I sydväst ligger järnvägsstationen och Karlshamn resecentrum. 
Huvuddelen av järnvägsstationen ingår i planområdet medan en-
bart delar av bussterminalen framför stationshuset ingår. Väntsalen 
vid stationen är uppförd i funkisstil och härstammar från 1940-tal. 
Ekonomibyggnaderna i anslutning till väntsalen är uppförda av rött 
tegel och ligger intill den mindre bangård som finns här.  Öster om 
Karlshamns resecentrum ligger ett mindre område med villabebyg-
gelse, främst enplanshus. 

Söder om planområdet ligger ett mindre bostadsområde uppfört 
under nittiotalet med omkring trettio bostäder uppe på Pengaber-
get. Husen är i två våningar och står tätt samman vilket bildar en tät 
gårdsstruktur. Husen är klädda i gul träfasad  med vita knutar och 
fönsterfoder. Parkeringen är förlagd i utkanterna av bostadsområ-
det vilket gör att det är bilfritt inne bland bostäderna. Söder om 
bostadsområdet reser sig två vattentorn, dels det gamla vattentornet 
samt det nya som är synligt från långt håll.

Söder om den sydöstra hörnan av planområdet ligger ytterligare ett 
villaområde, Skogsborg. Bostäderna är omgärdade av skogspartier  
på tre sidor och österut tar ett större skogsområde vid. Detta om-
råde har god tillgång till Norra Långakärr tack vare en gångbro som 
löper över järnvägen. 

På övriga sidor om planområdet finns inga större koncentrationer 
av bebyggelse. Österut fortsätter det skogs- och jordbrukslandskap 
som tar sin början vid Frökens källa. Även dessa delar är viktig för 
det tätortsnära friluftslivet men lämpar sig mer för längre utflyk-
ter. 
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Punkthus vid Prästslätten

Pengaberget

Bostadsbebyggelse öster om Karlshamns resecentrum

Naturnära bostäder i Norra Prästslätten

Perrong och bangård vid järnvägsstationen



hälsa och säkerhet

Inom planområdet finns en mängd faktorer som påverkar hur en 
framtida bostadsbebyggelse ska se ut och var den ska placeras 
någonstans. Riksintressen, buller, riskfaktorer och markförhållan-
den spelar alla in i anläggandet av nya bostäder. Nedan följer de 
faktorer som berör planområdet.

Transport med farligt gods
Vad gäller transport av farligt gods sker det en viss transport av 
detta på järnvägen samt på väg E22. Det skyddsavstånd som krävs 
från E22 är 75 meter för bostäder vilket leder till att planområ-
det inte blir påverkat. Den transport av farligt gods som sker på 
järnväg behöver ett skyddsavstånd på minst 50 meter för bostäder 
(Karlshamns kommun 2007 s. 172). Detta kommer delvis att påver-
ka de södra delarna av området.

Riksintressen
Inom planavgränsningen går en kortare sträcka av Blekingekust-
bana då järnvägsstationen omfattas av planavgränsningen och norr 
om planområdet går väg E22, båda klassade som riksintressen för 
vägar och järnvägar (Karlshamns kommun 2007 s. 123).  
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Buller
Det buller som riskerar störa ny bebyggelse inom området är främst 
järnvägen och väg E22. Då området kring järnvägen är väldigt ku-
perat skärmar detta av en stor del av det buller som sker. Järnvägen 
försvinner sedan in i tunnel under Pengaberget vilket skyddar från 
buller. Vad E22 beträffar går planavgränsningen ca 300 meter från 
vägen, vilket är ett tillräckligt avstånd för att bostäderna inte ska bli 
bullerstörda. De riktvärden som finns för buller är 
  30dB(A) ekvivalentnivå inomhus 
  45dB(A) maximalnivå inomhus nattetid
  55dB(A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
  70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
På ett flertal platser i Karlshamns tätort har man uppmätt 70 
dB(A), främst utmed de trafikerade gatorna Eric Dahlbergsgatan, 
vidare vid Sölvesborgsvägen samt Hagalundsvägen i Prästslätten 
(Karlshamns kommun 2007 s. 156). Dessa vägar gränsar dock inte 
till planområdet vilket inte blir direkt påverkat. 

250 meter öster om planområdet finns idag en skjutbana vilken 
inom en snar framtid även kommer att omfatta pistolskytte. Det 
finns inga utpekade skyddsavstånd till skjutbanor utan avståndet 
baseras på de bullerriktvärden som finns. Etablering av pistolskyt-
tebanan bör inte ge ett högre buller, däremot kan skjutningarna ske 
oftare.3 De bullerriktvärden som gäller för nya eller väsentligt om-
byggda banor är 65-70 dBAI för bostäder samt 60-65 dBAI vid 
friluftsområden utpekade i översiktplan (Naturvårdsverket 2005). 
Avståndet för att leva upp till dessa riktvärden är svårt att uppskatta 
och kräver att bullermätningar utförs.

Föroreningar i mark och vatten
Idag består området främst av naturmark, och i Karlshamns Över-
siktsplan 2007 pekas inte några större föroreningskällor ut inom 
planavgränsningen. De föroreningar som eventuellt förekommer 
finns vid Karlshamns resecentrum och i anknytning till järnvägen. 

Radon
Radon är en radioaktiv gas som ofta sugs in genom grunden i 
bostäder som är byggda på mark med hög radonhalt. Enligt Mi-
kael Bäckman4 är planområdet låg- till normalriskområde för ra-
don. Inga högre koncentrationer finns, men normala halter finns ett 
hundratal meter norr om Pengaberget. Inga delar av området har så 
höga halter att de måste undantas från bostadsbebyggelse. 

Elektromagnetiska fält
De kraftledningar som finns inom området har en spänning mel-
lan 30 och 70 kV. Idag finns inte något fastställt skyddsavstånd 
för bebyggelse intill kraftledningar, utan man arbetar efter försik-
tighetsprincipen, d.v.s. att inga bostäder eller andra lokaler där man 
vistas mycket och på så sätt blir frekvent utsatt av strålningen ska 
finnas inom ett visst område från strålningskällan. Det avstånd som 
rekommenderas för ledningar med 70kV är ca tio meter på varje sida 
om ledningen inom detaljplanelagt område (Karlshamns Kommun 

3 Magnus Runesson Samhällsbyggnadsförvaltn. Karlshamns kommun, e-mail 2008-04-25
4 Mikael Bäckman Stadsbyggnadsförvaltningen Karlshamns kommun, e-mail 2008-02-18

Kraftledning nära bebyggelse i Norra Präst-
slätten

Östgående kraftledning
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2007 s. 163). Den västra ledningen skär genom Norra Prästslätten, 
och mängder av boende har klagat till både dåvarande Sydkraft och 
Karlshamns Energi, där de krävt att ledningen enbart ska användas 
i stand-by-läge eller grävas ner. Totalt är det ett hundratal hushåll 
som påverkas av ledningen i Karlshamn och Asarum. 

År 2003 ansökte Sydkraft om en fortsatt koncession för 40 år 
framåt, men endast för reservändamål, men Karlshamns Energi in-
grep och krävde att ledningarna skulle användas för normaldrift 
av driftsäkerhetsskäl fick stöd av Energimyndigheten som bevil-
jade en fortsatt koncession för normaldrift i ytterligare 40 år (El-
forsk 2003). Detta beslut har dock överklagats till regeringen av de 
boende, där de fick rätt. ”Varken länsstyrelsen, kommunen eller de 
berörda fastighetsägarna har fått tillfälle att yttra sig över konces-
sionsvillkoren, påpekar regeringen.” (Cromnow, Lennart, 2006). 
Idag används en av de två norrgående ledningarna för normaldrift 
medan den andra utgör reserv i väntan på Energimyndighetens nya 
beslut. 

Riskbedömning
Området är idag inte utsatt för några större risker. Transport av far-
ligt gods på järnvägen bör inte utgöra någon större risk om sky-
ddsavstånd respekteras och efterlevs. Den transport av farligt gods 
som sker på E22 berör inte området i fråga då avståndet till vägen 
är större än skyddszonen.  Risk för att grund- och ytvatten skulle 
bli förgiftat av närliggande jordbruksverksamhet uppfattas också 
som en försumbar risk, dels för att jordbruksdriften är liten samt 
att mängderna kemikalier är relativt små. Markens beskaffning in-
nebär inte några risker för erosion. Avsaknaden av större vattendrag 
i eller intill området minimerar riskerna för översvämningar.

Markförhållande
Olika delar av området har olika markförhållanden som påvekar 
bärighet och stabilitet för grundläggning av nya byggnader. De 
bergpartier som finns utgörs av granit som är uppsprucken i ytan, 
ofta täckt med ett tunt lager morän- och skogsmylla (rött) i ett lager 
mellan 0 och en meter. Mellanrummet mellan dessa bergsryggar 
är utfyllda med friktionsmaterial, främst morän i varierande mäk-
tighet beroende på underliggande bergstopografi (blått). De låga 
östra delarna av planområdet utgörs till stor del av ett lager lera 
med en mäktighet på 10 till 16 meter (brunt). I de fall leran är 
täckt av organiska jordarter är marken mycket sättningskänslig. I 
gränsområdena mellan lera och morän förekommer tunnare lager 
lera som är fastare (gult). Grundvattnet filtreras främst i bergs- och 
moränområdena och grundvattnet i de lägre partierna ligger nor-
malt 0 till 1 meter under markytan (K Konsult, 1975). 

För olika markförhållanden finns en rad rekommendationer som 
bör efterlevas. Vid bebyggelse på berggrund tillkommer stora kost-
nader för eventuell sprängning för tomter  väg- och ledningsdrag-
ningar. Det finns dock inga sättningsproblem vid byggnation på 
berggrund eller mark bestående av friktionsmaterial. Man bör ändå 
vara försiktig att bygga vid förkastningar och på brant sluttande 
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terräng. I de lägre områdena måste däremot bebyggelse placeras 
på pålverk då marken har låg bärighet. Risk att sänka grundvatten-
nivån vid bebyggelse av dessa delar finns vilket riskerar att mark-
sättningar uppstår. Gränsområdena mellan morän- och lerområden 
tål bebyggelse av lättare karaktär, såsom villor eller småhus (K 
Konsult, 1975). 



landskaPsBIld

Allmänt
Karlshamn har i sin översiktplan från år 2007 kategoriserat de 
olika landskapstyper som finns i kommunen. Det avgränsade om-
rådet som berörs omnämns som ”skogsbygd, dramatiskt kuperad” 
(Karlshamns kommun 2007 s. 67). Beskrivningen lyder: 

Dramatiskt kuperad skogsbygd med stort lövinslag och 
med enstaka öppna inslag av sjöar, myrar och odlingar. De 
öppna stråken, såväl sjöar som odlingar, följer ofta sprick-
dalarna. 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.
(Karlshamns kommun 2007)

Denna beskrivning passar till största del in på området i fråga. Vi-
dare följer en rekommendation om vad man ska tänka på när man 
planerar bebyggelse i denna typ av landskap: 

Denna landskapstyp är av stort värde för det rörliga fri-
luftslivet och den stundtals dramatiska kuperingen och 
rikliga förekomsten av sjöar kan göra exploateringar rela-
tivt exponerade från långt håll trots slutenheten. Denna 
landskapskaraktär har dock vissa mindre exponerade lä-
gen som är relativt tåliga för exploateringar. Sjöstränder 
och öppna gläntor och stråk har högre känslighet. Utbyg-
gnad bör i första hand ske i slutna partier och i kanterna 
av öppna ytor. 
(Karlshamns kommun 2007)
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Detta försvårar givetvis planeringen av bostäder, men omöjlig-
gör den inte, man måste dock ta hänsyn till de förutsättningar som 
ges. 

Naturmiljö
Den natur som bedöms ha högre värden ska bevaras i så stor ut-
sträckning som möjligt. Den exploatering som planeras ska utfor-
mas på sådant vis att den påverkar omkringliggande områden så 
lite som möjligt. Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden. De 
delar som ligger längst i öster består av brukningsvärd jordbruks-
mark, vilka endast får exploateras för att ”tillgodose väsentliga 
samhällsintressen” (Karlshamns kommun 2007, s. 137). Om ex-
ploatering trots detta anses vara nödvändig ska den utformas på 
sådant sätt att den gör liten påverkan på jordbruket.

Therese Nilsson5  på Skogsstyrelsen anger inte några områden 
inom avgränsningen är nyckelbiotoper eller har några höga natur-
värden. Inte heller några registrerade rödlistade arter eller riksin-
tressen finns. Hon rekommenderar dock att bevara områden med 
ädellövskog och tallklädda bergknallar, som bör utgöra grönstruk-
turen i det planerade området. På så vis fungerar de som spridning-
skorridorer eller s.k. ”stepping stones”. Öster om planavgränsnin-
gen finns dock ett mindre område som är har höga naturvärden, 
vilket utgörs av gammal ek och avenbok. Detta påverkar inte pla-
nområdet. Området kring Markastugölen berörs delvis av strand-
skydd. Mikael Bäckman6  på Karlshamns kommun anger att ett 
strandskyddsområde på ca 100 meter öst och sydöst om Markas-
tugölen har upprättats. Väster och norr om sjön finns dock inget 
strandskydd. Sjön anses inte vara värdefull för naturvården. 

Kulturmiljö
Vad gäller fornminnen finns det inga större fynd gjorda inom om-
rådet (Karlshamns kommun 2007 s. 140). Trots detta finns det 
möjlighet att finna fynd vid en grundligare undersökning av om-
rådet då det kantas av fyndplatser. Inom så gott som hela området 
finns stengärden som visar att det bedrivits jordbruk eller betesdrift 
på platser som nu är skogsbeklädda. 

Friluftsliv
Nästan hela planområdet är i Karlshamns översiktsplan 2007 
markerat som tätortsnära rekreationsområde (Karlshamns kom-
mun 2007). Området genomkorsas av flera stigar och motionsspår. 
I den norra delen finns det en skidbacke, Lingonbacken, som ökar 
kvaliteterna för friluftslivet. Gång- och cykelvägen som går mellan 
Pengaberget och Prästslättsområdet är i översiktsplanen utpekad 
som föreslaget grönstråk för gång- och cykeltrafik. 

Karlshamns kommun lät utföra en fritidsvaneundersökning under 
2004. Denna visar tydligt att promenader för att motionera är den 
största fysiska aktivitet bland både kvinnor och män. 60% av män-
nen och 84% procent av kvinnorna angav att de under den senaste 
veckan eller månaden promenerat som motion. Det går även att 
utläsa att friluftsliv näst efter cykling är den vanligaste fysiska ak-
5 Therese Nilsson Skogsstyrelsen, e-mail 2007-12-18
6 Mikael Bäckman Stadsbyggnadsförvaltningen Karlshamns kommun, e-mail 2008-02-18 27

Strandskydd invid Markastugölen

Svarte kärr

Stengärden kring Svarte kärr
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tiviteten. 27% av männen samt 38% av kvinnorna hade under den 
senaste veckan eller månaden ägnat sig åt denna typ av aktivitet 
(Karlshamns kommun 2005). Detta visar att tätortsnära rekreation-
sområden har en viktig roll för folkhälsan, och att det är viktigt att 
värna om denna typ av miljö. 

Landskapsbild
De fåtal öppna ytor som finns inom planområdet är viktiga för land-
skapsbilden. Med den omkringliggande skogen bildas avgränsade 
landskapsrum som bidrar med öppenhet och ljus. Dessa rum utgörs 
främst av åkermark, mindre avverkade ytor, öppna berghällar och 
en mindre våtmark. En varierande naturmiljö är viktig för att gynna 
de olika växter och djur som finns och som kräver olika förutsätt-
ningar. Kraftledningsgatorna som skär genom skogen tillför också 
öppenhet, om än i mindre utsträckning, och dessa öppna ytor är 
mer svårtillgängliga än övriga beroende på att material som avver-
kats lämnats kvar. Den enda öppna vattenytan inom området utgörs 
av Markastugölen, och sjön är den enda insjö inom gångavstånd 
från Karlshamns centrum och är därför viktig för friluftslivet. Från 
ett fåtal platser är det möjligt att få utblickar över omkringliggande 
landskap, detta är främst där skogen hållits undan och på så vis öp-
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Utblick 1 mot Karlshamn och hamnen

Utblick 2 i kraftledningens förlängning

Utblick 3 Lingonbacken
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pnat upp vyer. Från bergknallen norr om Pengaberget är det möjligt 
att se österut ner mot Karlshamns centrum och hamnen. Österut 
är det möjligt att se det kuperade landskapet som frilagts under 
kraftledningarna. Vid toppen av Lingonbacken som är relativt högt 
belägen kan man se österut ut över skogslandskapet. Planområdet 
består i dag till största delen av skog vilket gör att övriga natur-
typer har ett högt värde för landskapsbilden. Den åkermark och 
det vatten som finns utgör bara en liten del av den totala arealen, 
och bebyggelsens andel är försumbar. För att området ska bevara 
denna karaktär är det viktigt att de landskapstyper som är i mi-
noritet bevaras i så stor utsträckning som möjligt liksom områden 
som direkt gränsar till dessa. Den låga bebyggelsegraden påverkar 
området på sådant vis att trafiken inom området är låg, samt att det 
saknas större koncentrationer av byggnader. Den bebyggelse som 
finns idag är främst småskalig och lantlig och bidrar till områdets 
lantliga karaktär.
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InFrastruktur

För att ett nytt bostadsområde ska fungera krävs det en fungerande 
infrastruktur av vägar, el-, vatten- och avloppsnät, telefon, fjär-
rvärme m.m. Utredningsområdet gränsar till ett flertal bostadsom-
råden, och därför kan man förutsätta att vatten och avlopp finns i 
nära anslutning och behövs endast byggas ut inom själva planom-
rådet. Beroende av var den nya bebyggelsen placeras kan det även 
vara nödvändigt att komplettera de befintliga vägarna med ett gång- 
och cykelvägnät för att öka säkerheten för dessa trafikanter. 

Bilvägar
Inom området finns idag inte några större vägar eller trafikleder. 
E22:an ligger på 300 meters avstånd i norr och utgör inte en direkt 
störning för området. De vägar som finns inom området är av min-
dre karaktär och har låg trafikbelastning. Det är till största delen 
boende i och öster om området som använder sig av vägen, samt 
trafik till en skjutbana även den i öst. För att ta sig ut på väg E22 
använder man sig antingen av Ronnebyvägen mot öst, eller Erik 
Dahlbergsvägen och Jannebergsvägen mot väst. Det kan bli aktu-
ellt att dimensionera om vägarna inom området i de sträckor som 
påverkas av en utbyggnad för att klara den ökade trafikbelastnin-
gen.

Cykelvägar
Det finns ett bra nät av gång- och cykelvägar i de västra delarna 
som förbinder Pengaberget med Prästslätten och övriga bostadsom-
råden. Det går även att ta sig på cykel eller till fots på de befintliga 
bilvägarna i området. I öst finns också en mängd mindre gångvä-
gar, främst använda för motion. Kontakterna med Karlshamns re-
secentrum är relativt dåliga från norr, då man antingen måste ta sig 
över järnvägen via Hagalundsvägen i väst, eller också tar man sig 
över Pengaberget i öst som järnvägen löper inunder. Karlshamns 
kommun har i översiktplanen utpekat en rad gång- och cykelvägar 
som ska användas för att ta sig från tätorten ut i de kringliggande 
rekreationsområdena. Dessa gång- och cykelvägar ska utformas 
som grönstråk för att fungera som små gröna kilar in i tätorterna 
(Karlshamns kommun 2007). Två av dessa utpekade grönstråk 
löper inom planavgränsningen. 

Kollektivtrafik
De flesta busslinjer inom Karlshamns kommun har avgångar från 
resecentrum. Linje 330 har ett par hållplatser inom Prästslätten 
vilket möjliggör en kollektivtrafiksförsörjning i de norra och västra 
delarna av området. Från resecentrum är det också möjligt att ta sig 
österut mot Ronneby och Karlskrona, samt västerut mot Kristian-
stad, Malmö och Köpenhamn med hjälp av Öresundståget. 

Fjärrvärme
För att minska klimatpåverkan genom koldioxidutsläpp bör de nya 
bostäderna inom planområdet försörjas med fjärrvärme. Lednin-
gar finns dragna till Prästslättsskolan och till Pengaberget, vilka 
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båda gränsar till området. Beroende på vart de nya bostäderna plac-
eras ansluts det nya ledningsnätet till det befintliga nätet där det är 
minst komplicerat med hänsyn till avstånd och markförhållande. 
Karlshamns Energi AB förser idag den största delen av Asarums, 
Mörrums och Karlshamns flerfamiljshus och större byggnader med 
fjärrvärmde. Fjärrvärmen består till 95% av biobränslebaserad 
överskottsvärme från Södra Cell Mörrum. Fjärrvärmenätet fortsät-
ter att expandera, och årligen ansluts ca 100 villor, och år 2004 
försågs 650 fastigheter i Karlshamns kommun med fjärrvärmde 
från Karlshamns Energi AB (Karlshamns Energi 2008). 

Förskola
Som det ser ut idag finns det tre förskolor i närheten av planområ-
det, en intill Prästslättskolan i väst, Prästslättens förskola, samt två i 
söder vid Pengaberget, Pengabergets förskola Tornet resp. Grottan. 
Dessa bör klara av en mindre inflyttning av barnfamiljer, men om 
området blir så pass stort att det motiverar ytterligare en förskola 
ska detta ges plats i planen.  

Grundskola
Den skola som i första hand kommer att ta hand om de nyinflyttade 
barnen är Prästslättskolan som ligger precis väster om planavgrän-
sningen. Skolan har idag 277 elever från förskola till sjätte klass, 
och man har också en grundsärskola med 30 elever i skolår 1-9 och 
med möjlighet att välja ett tionde år (Liljedahl 2004). Skolan ligger 
så pass nära planområdet att det inte är några större problem att ta 
sig dit till fots eller med cykel från någon del av området, men det 
är nödvändigt att göra de gång- och cykelvägar som finns genom 
Frökens källa idag säkrare och tryggare för att det ska vara ett lock-
ande alternativ. Vid större exploatering kan det bli aktuellt att kom-
plettera skolan med ytterligare någon avdelning för att klara av de 
nya eleverna. Torsten Berg, rektor på Prästslättsskolan anger efter 
samtal med de anställda på fritids och på skolan att både elever och 
lärare så gott som dagligen använder området kring Markastugölen 
samt området ner mot Pengaberget i sin undervisning, men också 
för lek och utevistelse. Aktiviteterna består av orientering, uteda-
gar, bygga kojor och fri lek på raster. Skolgården saknar en naturlig 
gräns utan fortsätter ut i området och de  mindre barnen har mark-
eringar på träd och stenar som visar var de får vara.7 

Högstadiet ligger på Österslättsskolan vid Eric Dahlbergsvägen och 
hyser omkring 500 elever i  klasserna 7 till 9. Under 2004 genom-
gick skolan en omfattande renovering och tillbyggnad för att tillgo-
dose de nya behov som uppkommit (Andersson et al. 2004). Inte 
heller denna skola ligger på något större avstånd från planområdet 
vilket möjliggör att eleverna själva kan ta sig till och från skolan. 

Gymnasieskola
Vägga Gymnasieskola är Karlshamns gymnasieskola och har en 
mängd olika program att välja mellan. Skolan ligger precis söder 
om Österslättsskolan utmed havet och ca två kilometer från pla-
nområdet. Skolan har runt 1 100 elever och 130 lärare vilket gör 
7 Torsten Berg, rektor Prästslättsskolan, e-mail 2008-01-03
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skolan till en av kommunens största arbetsplatser (Månsson 2007). 
Skolans kapacitet bedöms vara så stor att en utbyggnad av Frökens 
källa inte påverkar skolan nämnvärt vad gäller elevantal. 





PlanFörslag



Enligt Karlshamns Översiktsplan 2007 har man beräknat den år-
liga befolkningsökningen till 80-90 personer per år fram till 2015. 
I genomsnitt bor det 2,01 personer per hushåll i Karlshamns 
kommun, och antalet enmanshushåll ökar. Bostadsbehovet ökar 
därmed med 40-50 bostäder per år, och om denna trend fortsätter 
behöver Karlshamns kommun ca 650 lägenheter fram till år 2020 
(Karlshamns kommun 2007 s.24) Planförslaget utformas med hän-
syn till detta och varje utbyggnadsetapp bör tillgodose Karlshamns 
bostadsbehov ett eller två år framåt.

Att locka till sig nya invånare är ofta en utmaning för orter en bit 
från storstadsregionerna. Karlshamn ligger i mitten av Blekinges 
kuststäder vilket underlättar en pendling både öster, väster och 
norrut och närheten till Öresundsregionens kärna öppnar stora 
möjligheter. Karlshamn kan erbjuda ett attraktivt boende i en min-
dre stad i närhet till hav och natur, vilket har många fördelar. Men 
för att ta vara på de kvaliteter som finns är det viktigt att balansera 
mellan att bygga nya bostäder  i naturnära områden och samtidigt 
bevara de värden som finns. Området Frökens källa med omnejd 
är som nämnts ovan av stor betydelse för tätortsnära rekreation, 
och är därför svår att bebygga på ett sådant sätt att alla parter blir 
nöjda. Det som dock talar för detta område är just dess närhet till 
Karlshamns centrum och resecentrum, vilket möjliggör ett attrak-
tivt boende för pendlare, som förhoppningsvis väljer tåget fram-
för bilen. Dessutom är det möjligt att utnyttja redan befintlig in-
frastruktur i det läget där ny bebyggelse är aktuell, vilket minskar 
exploateringskostnaderna jämfört med att bebygga ett område i 
mer perifert läge. Här finns också befintlig barnomsorg med dagis, 
förskola och skola i ett nära läge. Nya bostäder kan också ge en 
positiv effekt på intilliggande bostadsområden då underlaget för 
närmare service blir större och en ny och kortare förbindelse till 
Karlshamns resecentrum kan motiveras. 

Det som talar mot att anlägga ett nytt bostadsområde i denna del av 
kommunen är att marken har ett värde i sig som naturmark, och är 
också något dyrare att bebygga om man tar de kuperade delarna i 
anspråk. Lednings- och vägdragning blir en komplicerad del av ex-
ploateringen, men genom att anpassa bebyggelsen till topografin i 
så stor utsträckning som möjligt kan man underlätta denna process. 
Samtidigt utgörs en del av planområdet av jordbruksmark, vilken 
är lätt att exploatera, men gör bebyggelsen väldigt synlig från stora 
delar av den omkringliggande naturmarken. 

38



Tidigare planer
Under arbetet med Karlshamns översiktplan föreslog Karlshamns  
kommun bostadsbebyggelse väster om Hagaslättsvägen som löper 
genom dalen bort mot Hagaslätt. Under utställningstiden inkom en 
rad klagomål och åsikter om planen vilka går att läsa om i samråd-
sredogörelsen. De vanligaste åsikterna var att området är viktigt att 
bevara som tätortsnära rekreationsområde. Det är inte många städer 
i Sverige som har ett så pass orört och tyst naturområde bara femton 
minuter från stadens centrum. Variationsrikedomen som området 
bjuder är också uppskattad. Ny bebyggelse hade splittrat området 
och skurit av de stråk som finns idag, samtidigt hade den lantliga 
karaktären förstörts. Dessutom påpekade man att skolorna samt en 
rad föreningar använder området för bl.a. orientering. Dessa åsikter 
gjorde att man ändrade områdets benämning i översiktsplanen från 
ett utbyggnadsområde för bostäder till ett område för kommande 
planutredningar. 

Med dessa åsikter i åtanke har jag försökt identifiera de problem 
och möjligheter som finns inom området. Jag är av den uppfattnin-
gen att hela planområdet innehåller stora kvaliteter när det kommer 
till tätortsnära rekreationsområde. Stora delar ska också fortsätta 
vara detta, men för att Karlshamn ska kunna utvecklas är det nöd-
vändigt att ta mindre delar i anspråk. 
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Nollalternativ
Nollalternativet innebär att inga förändringar sker i området. 
Karlshamns behov av nya bostäder löses på ett annat vis och på 
annan plats. Effekterna blir att planområdet fortsätter att vara en 
viktig resurs i form av  tätortsnära rekreationsområde och tillgång 
för den barnomsorg som finns i området. De naturvärden som 
finns kommer även fortsättningsvis att finnas kvar och bidra med 
förutsättningar för fortsatt utveckling av djur- och växtliv i områ-
det. Om ny bebyggelse sker i ett perifert område kommer detta att 
ge lägre kostnader för kommunen på kort sikt då markpriser och 
exploateringskostnader blir lägre. 

Konsekvenserna av ett nollalternativ blir att andra områden i kom-
munen blir intressanta för bostadsbebyggelse, och om ny bostads-
bebyggelse sker i ett mer perifert område kommer transportbehovet 
att öka för att ta sig till Karlshamns centrum eller till Karlshamns 
resecentrum med ökade utsläpp och ökad belastning på det befint-
liga vägnätet som följd. Om de nyinflyttade arbetspendlar till annan 
ort via Karlshamn resecentrum kommer den totala restiden till och 
från jobbet att bli längre än om man bott i närheten av effektiva 
kollektivtrafiklösningar. Nya ledningsdragningar för vatten och 
avlopp m.m. kan också bli aktuellt vilket blir mer kostsamt från 
kommunens sida. Barnomsorg och skola saknas möjligtvis i ett mer 
perifert område och måste därför tillskapas eller också måste trans-
porter till redan befintlig barnverksamhet ske. Gällande den befint-
liga norrgående kraftledningen kommer denna att finnas kvar med 
en fortsatt påverkan på de boende i både Norra Prästslätten samt 
Asarum. Risken för ökad grad sjukdomssymptom finns då kvar.

övergrIPande FörutsättnIngar Plan-
Förslag

Tanken med nya bostäder i denna del av Karlshamn är att de ska vara 
attraktiva för personer som pendlar, då läget nära Karlshamns rese-
centrum utgör en så stor fördel jämfört med mer perifera områden. 
Med Karlshamns centrum inom en kilometer är området också at-
traktivt för personer som vill bo centrumnära. För att bidra till en 
hållbar utveckling är det flera aspekter att ta hänsyn till. Närheten 
till Karlshamns centrum och resecentrum minskar transportbehovet 
med bil. För att det ska vara attraktivt för pendlare att bosätta sig 
i de nya bostäderna ska det vara lätt att ta sig till resecentrum. Ett 
gångavstånd på 10 minuter är rimligt, vilket ger en ungefärlig radie 
på 800 meter. Målsättningen är att första utbyggnadsetappen ska 
ske inom denna radie. 

De huvudsakliga faktorerna som påverkar en utbyggnad är frilufts-
värden, topografi, kraftledningar och gångavstånd till resecentrum. 
Med hänsyn till dessa faktorer har områden lämpliga för bostadsut-
byggnad pekats ut. 
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Transport med farligt gods
Det skyddsavstånd som påverkar planområdet är det som gäller för 
järnvägen i söder. Ett avstånd på 50 meter ska finnas mellan järn-
vägen och de nya bostäderna. Detta avstånd har efterlevts och inga 
bostäder finns planerade som påverkas av skyddsavståndet.

Riksintressen
Planförslaget inbegriper inte någon påverkan på befintliga riksin-
tressen, vilka inom området utgörs av Blekinge kustbana.

Buller
Det buller som alstras är främst från järnvägen i söder samt väg 
E22 i norr. Avståndet till E22 bidrar med en skyddande barriär mot 
planområdet och några bullerdämpande åtgärder anses därför inte 
vara nödvändiga. Vad gäller buller från järnvägen stoppas detta till 
stor del av den tunnel järnvägen löper i under Pengaberget samt av 
de bergväggar som kantar järnvägen. Dessutom håller tågen rela-
tivt låga hastigheter vid järnvägsstationen vilket bidrar med lägre 
bullernivåer. Vid anläggande av bostäder i det sydvästra hörnet av 
planområdet kan det bli aktuellt med bullerdämpande åtgärder i 
form av plank eller vallar. 
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Föroreningar
De eventuella föroreningar som finns vid järnvägsstationen påverkar 
inte på något vis en utbyggnad av bostäder inom planområdet. Vid 
en ombyggnad av korsningen mellan tåg och resenärer vid rese-
centrum kan eventuella föroreningar påverka, och sanering kan bli 
nödvändigt om det finns behov. 

Radon
Området är utpekat som låg- till normalriskområde för förekomsten 
av radon. Detta påverkar inte en bostadsutbyggnad då riktvärdena 
inte överstigs. Ändå förespråkar Karlshamns kommun att alla nya 
hus byggs radonskyddade.1

Elektromagnetiska fält
Genom en del av det utpekade utbyggnadsområdet löper en av de 
två kraftledningarna, vilken utgör en barriär för utökad bostadsbe-
byggelse. Ska det vara möjligt att bebygga denna del av planområ-
det är det nödvändigt att flytta eller gräva ner ledningen. På så vis 
flyttas ledningen också från ett hundratal påverkade bostäder i Nor-
ra Prästslätten och i Asarum och öppnar upp för nya möjligheter 
vad gäller framtida utveckling av området. En möjlig lösning är att 
gräva ner ledningen längs med huvudvägar och på så vis undviker 
man dyra ledningsdragningar i kuperad terräng. Ett alternativ till 
flyttning av ledningen är att den förblir i sin nuvarande sträckning 
och att ny bebyggelse anpassas efter ledningen. Hänsyn till sky-
ddsavstånd och möjligtvis ytterligare försiktighet med ett utökat 
avstånd kan vara att föredra med tanke på den osäkerhet om strål-
ningens påverkan som finns idag. 

Markförhållanden
De delar som är lättast att bebygga är de kantområden som finns 
kring åkermarken i dalgångarna och som består av ett tunt lager 
lera. Även den moräntäckta berggrunden är relativt enkel att be-
bygga. Den mäktiga leran som utgör huvuddelen av åkermarken 
kräver pålning för att undvika sättningar vilket genast höjer ex-
ploateringskostnaderna. Höjda exploateringskostnader gäller också 
för bebyggelse på den berggrund som utgör en stor del av planom-
rådet. Här är det dock kostnaden för markberedning som är den 
stora posten, men genom att dra ledningarna längst med vägarna 
som anläggs samt en effektiv isolering av ledningarna kan behovet 
av djupa och kostsamma dikesgrävningar undvikas. 

Naturmiljö
Att bevara vackra partier av planområdet i sitt ursprungliga skick är 
viktigt, och påverkan på dessa områden ska därför undvikas, dels 
bostädernas direkta inverkan, men också indirekta i form av förän-
dring i grundvatten och liknande. Svarte Kärr i den södra delen av 
området är ett sådant parti som är viktigt att bevara liksom området 
vid Markastugölen med omnejd. Detta för att dessa två områden är 
så pass specifika inom området att de utgör en viktig tillgång för 
ett fortsatt fungerande friluftsliv i området, men också för de olika 
växt- och djurarter som använder sig av denna typ av miljö.
1 Mikael Bäckman Stadsbyggnadsförvaltningen Karlshamns kommun, samtal 2008-04-01
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Kulturmiljö
De kulturella lämningar som finns inom planområdet består främst 
av stengärden. Dessa ska bevaras och om möjligt framhävas då de 
bidrar till den lantliga karaktären i området. 

Friluftsliv
Det rörliga friluftslivet ska beaktas, och det är viktigt att helhetsin-
trycket av området blir intakt. Att skära av rörelsestråk med bebyg-
gelse förstör stora delar av de värden som finns och hindrar män-
niskor och djur att ta sig mellan olika naturområden. 

Hela planområdet har idag känslan av landsbygd och inte alls att 
det är tätortsnära vilket är en av områdets styrkor och det bör förbli 
på detta vis. Detta till trots behöver vissa delar ses över och rus-
tas upp för att klara en ökad belastning. Stigar behöver förbättras 
och en del täta skogspartier behöver gallras för att öka tryggheten 
och locka fler människor till området. Det är främst de gång- och 
cykelvägar som används för att ta sig mellan bostad och arbete som 
behöver ses över, då dessa även används när det är mörkt. Huvud-
delen av stigarna bör dock lämnas orörda för att behålla den kara-
ktär som finns idag.  

svarte kärr
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Skogen kring Markastugölen utgör en viktig del för friluftslivet. 
Området är idag den del som används mest frekvent av de boende 
i närheten. Bebyggelse i denna del hade försvårat den rekreation 
som sker där idag, och allvarligt försämrat de värden som finns. 
Markastugölen bör ha fri kontakt med landskapet österut, och det 
ska gå och ta sig från Markastugölen till mer orörda skogsområden 
utan att behöva ta sig igenom ett bostadsområde. Ett stråk mot Lin-
gonbacken i  nordöst bör bevaras för att promenader runt Norra 
Prästslätten till stor del ska kunna ske i skogsmark. 

Landskapsbild
Genom att koncentrera huvuddelen av bebyggelsen till kantområde-
na bibehåller man en sammanhållen grönstruktur i de resterande 
delarna. En trädridå framför den nya bebyggelsen ut mot öppen 
mark är att föredra för att undvika en allt för stor visuell påverkan  
för att behålla den lantliga karaktären i området. Att hålla åker-
marken öppen och fri från bebyggelse stärker de visuella samband 
som finns och knyter samman de skilda skogområdena. 

Vägar
Ny vägdragning kan bli aktuellt beroende på vart de nya bostäderna 
placeras. Det blir då viktigt att anpassa vägen efter de topografiska 
förutsättningar som ges, och rekommenderade lutningar ska efter-
levas. Vägverket anger ett riktvärde för väg på landsbygd på 6% 
lutning för god standard och 8% för låg standard. Lutningar på upp 
till 12% är acceptabelt om nivåskillnaden är mindre än två meter 
(Vägverket, 2004). Lutning på gång- och cykelvägar är än av större 
betydelse då för starka lutningar kan minska attraktiviteten att ta 
sig fram med cykel. Gång- och cykelvägarnas dragning bör därför 
prioriteras och utföras med omsorg. 

Hagaslättsvägen som löper genom området kan komma att utgöra 
en viktig tillfartsled för de nya bostäderna och håller idag en rela-
tivt god standard. En upprustning för att klara av den nya trafikbe-
lastningen kan likväl bli nödvändig. 

Gång- och cykelvägar
Inom området finns endast ett fåtal fullvärdiga cykelvägar. Det-
ta beror till stor del på att cykeltrafiken finner sig andra vägar än 
genom det kuperade skogsområdet. De delar av gång- och cykel-
vägnätet som i Karlshamns översiktsplan är utpekade som grön-
stråk är inom området till stor del redan dragna genom naturmark 
och resurser för att utveckla dessa delar till grönstråk anses inte 
vara nödvändiga. I resterande delar av området löper en rad stigar 
genom skogsmark vilka används främst för promenader då de inte  
direkt lämpar sig för cykelturer. En utveckling av dessa stigar till 
motionsspår är möjlig då det redan idag finns ett fåtal utmärkta 
leder genom området och en förbättring av dessa hade kunnat öka 
utnyttjandegraden av området. 

Energiförsörjning
De nya bostadsområden som planeras inom planområdet är av 
sådan karaktär att de med fördel kan försörjas med fjärrvärme då 
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husen ligger relativt tätt och samlat. Underlag för solpaneler som 
förser husen med en del av det varmvatten som behövs finns och 
solpaneler kan med fördel placeras på de tak med gynnsamma 
solförhållanden. På detta vis minskar man den negativa klimat-
påverkan genom att utnyttja de annars tomma takytorna. 
Skolor
Skogsområdet precis öster om Prästslättsskolan bör bevaras då det 
utgör en viktig förlängning av barnens skolgård. En bred skogskor-
ridor bör sparas för att det ska vara möjligt att ta sig ut i resterande 
naturområden. Skapande av en skolskog hade ökat skogens kvalitet 
för skolans del, och ett avgränsat område hade blivit ”skolans skog”, 
där barnen känner igen sig och kan följa årstidernas skiftningar mer 
i detalj. 

Vid anläggning av ett flertal nya bostäder kan underlag för en ny 
förskola och dagis skapas och lokal för sådan verksamhet bör finnas 
i direkt anslutning till bostäderna. Möjligheten finns att upplåta en 
del av ett hus i utkanten av området för dagisverksamhet. 

Bebyggelse
Den största faktorn som påverkar de nya bostäderna är dess an-
passning till topografin. Som tidigare nämnts är marken på de flesta 
ställen starkt kuperad och endast mindre arealer som ligger tillräck-
ligt nära resecentrum passar för bostadsbebyggelse. Dessutom  ska 
husen påverka friluftslivet i så liten utsträckning som möjligt, vilket 
kan åtgärdas genom att låta huskropparna smälta in i den omkring-
liggande naturen. Det är flera faktorer som gör att ny bebyggelse 
påverkar det befintliga friluftslivet och inskränker på rekreation-
sområdet. Dels är det dess fysiska påverkan då husen tar mark i 
anspråk, vilket förändrar markanvändningen och kan bli en barriär 
för befintliga stråk. Husen gör också en visuell inverkan vilket kan 
påverka området mer än bara lokalt. Detta kan dock minskas om 
husen utformas med omsorg och anpassas till den omkringliggande 
miljön. Bebyggelse på högt belägna och öppna ytor tenderar att sy-
nas mer än vid anläggning på lägre skyddade lägen. Även väderst-
recken spelar stor roll, och soliga lägen bör eftersträvas. Med dessa 
faktorer i åtanke är det möjligt att utforma en hustyp som lämpar 
sig för området. 

Hustypen ska huvudsakligen utgöras av par- eller radhus i två 
våningar för att ta mindre mark i anspråk. Att inte husen byggs 
högre beror på att de då får en dominerande påverkan på omgivnin-
gen, både vad gäller intilliggande hus, men också natur. Varje lä-
genhetssektion bör vara smal för att underlätta en anpassning till 
topografin, och minska behovet av schaktning och utfyllning. Hus-
ens påverkan på topografin kan även minskas genom att anlägga 
byggnaderna på plintar som möjliggör en högre grad av anpassning 
till den kuperade terrängen, och minskar behovet utav markarbeten. 
Att bygga på plintar kan också ge bättre förutsättningar för ett fort-
satt fungerande omhändertagande av regnvatten. I och med husens 
anpassning till terrängen blir fasaden mer varierad och levande. 

Interiör i hus i Understenshöjden med na-
turen precis utanför köksfönstret.
Foto: Lars Hallén

Inspirationsbild från Understenshöjden i 
Stockholm som visar hur eneventuell bebyg-
gelse skulle kunna se ut. Foto: Lars Hallén

Anpassning till topografin ställer krav på 
utformning
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En motpol till en sådan utformning är att placera ett antal punkthus 
för att tillgodose bostadsbehovet. Fördelen är att förhållandevis 
litet markintrång ger fler bostäder än vid ett traditionellt radhuso-
mråde. Punkthus som bostadstyp bidrar med en markering av en 
bergshöjd och fungerar som ett landmärke för omkringliggande 
områden. Idag finns både teknik och kunnande som möjliggör att 
husen kan byggas i trä och på så vis knyta an till den lokala byg-
gnadstraditionen.

Det är önskvärt att olika lägenhetsstorlekar uppförs, vilket ställer 
krav på byggnadernas utformning för att ge området ett enhetligt 
formspråk. Fasadfärgen bör vara neutral och naturlig för att inte 
sticka ut, och inte vara synbar från långt håll. Naturen ska tillåtas 
att ta sig in mellan husen och större träd ska sparas. För att spara  
mycket naturmark kommer bara mindre uteplatser i anslutning till 
bostäderna att anläggas. Det är dock nödvändigt att gallra bort en 
del träd för att släppa in ljus.

Det är eftersträvansvärt att det inte ska ske någon biltrafik inom 
bostadsområdet, med undantag för sjuk- och varutransporter. 
Parkering sker på angiven mark i anslutning till bostadsområdet. 
Avstånd upp till 100 meter mellan angöring och bostadsentré kan 
accepteras (Holmgren et al. 1996, s. 174). Med detta uppnår man 
en lugnare utomhusmiljö inne i området och barn kan röra sig i en 
trafikfri omgivning. Möjlighet för service- och utryckningsfordon 
att ta sig fram måste beaktas. 

Gång- och cykelvägen mellan Prästslättsskolan och Pengaberget 
kan komma att påverkas av de nya bostäderna. Det är viktigt att 
personer som inte bor i området ska känna sig välkomna att gå 
igenom. Utformningen av rummet kring gång- och cykelvägen är 
viktigt, och det ska kännas öppet och ljust, med fria siktlinjer för 
att öka tryggheten. Det bör även vara väl utformade omgivningar 
för att öka attraktiviteten, vilket kan leda till att fler personer väljer 
att använda gång- och cykelvägen. Att ny bebyggelse kommer att 
kanta den befintliga gång- och cykelvägen kan bidra med att göra 
den mer inbjudande att använda även under dygnets mörka del. 

Rekommendationer
Förutom ovanstående förutsättningar för en ny bebyggelse inom 
planområdet har jag tagit fram en del rekommendationer som är 
mer platsspecifika.  

R1: Området kring Markastugölen samt Lingonbacken
Mindre delar kring Markastugölen omfattas av strandskydd• 
Områdets användning som rekreationsområde ska bibehållas • 
och om möjligt stärkas
Området ska undantas från bebyggelse • 

R2: Kuperat skogsområde, Hagaslätt
Mindre ingrepp och bebyggelse kan godtas, men området bör i • 
huvudsak förbli naturmark
Ingrepp i området får stor visuell påverkan för närliggande • 
områden 
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R3: Åkermark vid Hagaslätt
Åkermarken viktig för landskapsbilden• 
Mindre komplement till befintlig bebyggelse får ske, men i • 
övrigt bör åkermarken undantas från bebyggelse 

R4: Uppbruten skogsmark, Frökens källa
Ny bebyggelse bör undvikas• 
Området bör fortsätta utgöra en viktig del av det tätortsnära • 
rekreationslivet
Viktig fortsättning av skogslanskapet i område R1• 
Mindre upprustning av befintliga stigar lämplig• 

R5: Kuperad skogsmark öster om Prästslättsskolan
Området ska fortsätta utgöra en viktig del av skolans förlän-• 
gda skolgård
Skolans kontakt med skogsområdet i öster är viktig och ska • 
bevaras
Etablerande av “skolskog” i den östra delen föreslås om in-• 
tresse finns från skolans sida
Området ska undantas från ny bebyggelse• 

R6: Svarte kärr med omnejd
Området viktigt för växt- och djurlivet och bör bevaras i sin • 
nuvarande form
Bevarande av närområdet kring våtmarken viktigt för hel-• 
hetsintrycket
Förbättra tillfarten till det fågeltorn som finns vid våtmarkens • 
västra kant
Området ska undantas från ny bebyggelse • 

R7: Skogsbeklädd höjdplatå
Området lämpligt för bostadsbebyggelse i mindre skala• 
Hänsyn ska tas till befintlig vegetation vilken ska integreras i • 
den nya bebyggelsen i så stor utsträckning som möjligt
Flytt av befintlig kraftledning kan bli nödvändig om en utbyg-• 
gnad kräver detta

R8: Dalgång med gång- och cykelväg mellan Präst-      
       slättsskolan och Pengaberget med omnejd

Förstärka tryggheten längs med gång- och cykelvägen genom • 
förbättrad belysning samt röjning av kringliggande vegetation, 
men området bör i övrigt bevara sin befintliga karaktär
Bebyggelse ej lämplig med tanke på den kuperade terrängen • 
vilken skuggar stora delar av dalgången samt försvårar för ny 
bebyggelse

R9: Kuperad skogsmark
Området bör undantas från bebyggelse då terrängen är starkt • 
kuperad samt områdets närhet till järnvägen

R10: Karlshamns resecentrum
Kontakten med kringliggande områden bör förbättras• 



49

Korsningen mellan resenärer och tågtrafik bör åtgärdas • 

R11: Kuperad skogsmark
Marken sluttar svagt åt sydöst vilket gör den lämplig för • 
bostadsbebyggelse
Hänsyn ska tas till befintlig bebyggelse• 
Vegetationen som utgör gräns mot åkermarken i öster bör • 
bevaras för att minska den visuella påverkan som eventuell ny 
bebyggelse utgör

R12: Mindre öppen äng
Lämplig för bebyggelse då ängen är omgärdad av skog vilket • 
minskar den visuella påverkan på angränsande områden
Hänsyn till befintlig bebyggelse ska tas• 
Angränsande skog ska bevaras för att behålla den avskildhet • 
som finns idag

R13: Åkermark vid Norra Långakärr
Området viktigt för landskapsbilden• 
Åkermarken ska i så lång utsträckning som möjligt undantas • 
från bebyggelse

R14: Skogsbeklädd bergsrygg
Ny bebyggelse bör undvikas• 
Kuperad terräng försvårar exploatering• 
Hänsyn till angränsande bebyggelse viktig vid eventuell ex-• 
ploatering
Bergsryggen viktig för landskapsbilden då den avgränsar det • 
öppna landskapet

R15: Öppen äng
Kan bebyggas om det framstår som nödvändigt• 
Ny bebyggelse får stor påverkan på områdets funktion som • 
rekreationsområde
Området avskärmat från kringliggande delar vilket gör en • 
eventuell exploatering avskärmad
Närhet till järnvägen ställer krav på bulleranpassning samt att • 
skyddsavstånd efterlevs

R16: Befintlig bebyggelse
Befintlig bebyggelse viktig för områdets lantliga karaktär• 
Komplettering av befintlig bebyggelse bör tillåtas• 
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åtgärder För ett FörBättrat FrIluFtslIv I 
området

Så gott som hela planområdet används idag frekvent för rekreation. 
Med ett ökat bostadsantal i området ökar trycket i form av högre 
utnyttjandegrad av området, vilket kan leda till slitage i skog och 
mark samt försämrad standard på de stigar och leder som finns 
idag. Därför är det viktigt att även dessa ska utvecklas, och inte 
utelämnas när en bostadsutveckling sker. 

Motionsspår
Skapandet av motionsspår av olika längd hade möjliggjort ett högre 
utnyttjande av området i motionssyfte. Idag finns en kortare belyst 
slinga vid Lingonbacken, men ett utökat spårantal hade ökat utnyt-
tjandegraden av området. Den åtgärd som krävs för att detta ska 
fungera är att befintliga stigar i en del fall förbättras och breddas 
för att det ska vara möjligt att använda dem under årets alla delar, 
utan att stigarna trampas sönder. Möjligheterna att göra längre 
motionsleder finns då det öppna skogslandskapet fortsätter långt 
österut utan avbrott av större trafikleder eller samlad bebyggelse. 
Även kortare motionsspår bör tillskapas och det är eftersträvans-
värt att dra dessa genom en del av de vackra naturpartier som finns 
inom planområdet, och möjligtvis komplettera en sådan slinga med 
informationsskyltar som redovisar olika landskapstyper samt flora 
och fauna. Tillskapandet av en spårcentral som motionsspåren utgår 
ifrån kan skapas invid Prästslättsskolan vilket då möjliggör samut-
nyttjande av parkeringsplatsen. Under dagen tillfaller parkeringen 
skolan, men under kvällar och helger då människor är lediga kan 
parkeringen användas för de som väljer att ta bilen till motions-
slingorna.  

Markastugölen
Markastugölen med omnejd används flitigt för rekreation, trots 
detta saknas den direkta kontakten med vattnet. Vattendraget och 
stigarna kring detta delas av en zon av vattenvegetation och sank 

Anläggandet av en brygga 
vid Markastugölen förbättrar 

kontakten med vattnet
50
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mark. På ett fåtal ställen är det möjligt att ta sig ner till själva vatt-
net. Genom att anlägga en eller ett par bryggor med ett par sittplats-
er på förbättras kontakten till vattnet. Möjligheten att sätta upp in-
formationstavlor som informerar om livet i och kring vattnet hade 
bidragit med en undervisningsfunktion som även skolorna kunnat 
ta del av. 

Skolskog
Som tidigare nämnts hade en skolskog ökat användningen av sko-
gen för skolans del. En skolskog är ett avgränsat område skog där 
markägare, i detta fall Karlshamns kommun, och skola kommer 
överens om att skolan får använda marken utöver vad alleman-
srätten tillåter. Man kan t.ex. få upprätta en eldstad, bygga mindre 
vindskydd eller avverka några träd.  Meningen med en skolskog är 
att man ska kunna bedriva en del av sin undervisning i skogen och 
därmed testa teorin i praktiken. Olika lärare använder skogen på 
olika sätt, och inte bara i de naturorienterade ämnena. Skolskogen 
bör vara minst en hektar för att täcka in olika typer av naturtyper 
(Skogen i skolan, 2008). 

FörBättrad kontakt med karlshamns 
resecentrum

Vid en utbyggnad av bostäder norr om järnvägen ställs högre krav 
på att lätt kunna ta sig till Karlshamns resecentrum. Det är främst 
en genare gång- och cykelväg som är aktuell då det är dessa trans-
portsätt som ska gynnas. Som läget ser ut idag måste boende på 
Pengaberget ta sig ner kring det bostadsområde som ligger sydöst 
om resecentrum. I den nordöstra delen av detta bostadsområde finns 
idag ett släpp mellan två tomter som är brett nog att en gång- och 
cykelväg ryms. I den västra delen av bostadsområdet är det däre-
mot nödvändigt att dra gång- och cykelvägen i kanten av tomten till 
en av villorna. Med denna nya dragning blir vägen till resecentrum 
för boende på Pengaberget samt i de nya bostadsområdena genare. 
Förslaget påverkar inte några naturvärden, utan den påverkan som 
uppkommer är den ökade gång- och cykeltrafik genom det berörda 
bostadsområdet. 
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Föreslagen BeByggelse

Den föreslagna bebyggelsen består av tre alternativ av olika kara-
ktär. Det sydöstra alternativet består av suterränghus i tre våningar 
öster om Pengaberget, det sydvästra av par- och radhus norr om 
Pengaberget och de båda alternativen är föreningsbara med varan-
dra. Det sista alternativet består av fem stycken punkthus och är en 
variant på den sydvästra lösningen. Punkthusen och det sydöstra 
alternativet är också de föreningsbara. 

sydvästra 
alternatIvet

sydöstra 
alternatIvet



sydöstra alternatIvet

Den del av planområdet som går att bebygga utan att göra någon 
större inverkan på det befintliga friluftlivet ligger öster om bostad-
sområdet på Pengaberget. Här finns idag en väg som leder till en 
mindre gård i den sydöstra delen av planområdet. Vägen kantas 
på båda sidor av glesare skogspartier och marken sluttar mot öst. 
Hänsyn till befintlig bebyggelse ska tas.

Natur och friluftsliv
Det sydöstra alternativet innebär att man tar en mindre mängd 
mark i anspråk för bostadsbebyggelse. Bostädernas påverkan på 
det befintliga friluftslivet beräknas som liten då dess läge varken 
skymmer några viktiga siktlinjer eller skär av några stråk och om-
rådet används idag väldigt lite för rekreation. Den mark som tas i 
anspråk består av glesare skogspartier som utgör kantområden vid 
den åkermark som finns öster om de föreslagna bostäderna. 

Trafik och infrastruktur
Den nya bebyggelsen kommer att placeras utmed den väg som led-
er till en gård i sydöst. Idag består denna väg av grus och behöver 
därför omdimensioneras för att klara den ökade belastningen. Ha-
gaslättsvägen som passerar förbi i norr kommer också att behöva 
rustas upp för att klara den ökade belastningen och för att öka säk-
erheten då fler bilar kommer att mötas på denna vägsträcka. 

Ledningsnätet som ska förse de nya bostäderna med VA finns re-
dan framdraget i området då befintliga bostäder är anslutna till det 
kommunala nätet. Den ledningsdragning som kan bli aktuell är 
om de nya bostäderna ska anslutas till fjärrvärmenätet. Detta är 
framdraget till och med bostadsområdet på Pengaberget,  och en 
förlängning vidare österut kan vara motiverat för att undvika in-

Sydöstra alternativet

Väg utmed vilken den nya bebyggelsen 
förläggs

Antal bostäder: 24
Bostadstyp: Suterränghus i tre 
våningar 
Antal parkeringar: 30
e-tal: 0,6

effektiva uppvärmningslösningar i de 
nya bostäderna likväl är solceller ett 
attraktivt komplement. 
 
Parkeringen till de nya bostäderna 
kommer att placeras utmed den befint-
liga vägen för att undvika trafik in 
mellan husen. Dels för att skapa en 
lugnare livsmiljö men också för att 
marken sluttar mellan husen vilket 
ställer högre krav på utformning av 
vägnätet för att leva upp till de krav 
som finns. En parkeringskvot på 1,0 
bilar är rimligt med tanke på närheten 
till både resecentrum samt centrum. 
De mindre gator som går in mellan 
husen ska främst användas för sjuk- 
eller varutransporter samt för utryck-
ningsfordon.

a
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lek



Bebyggelse
Förslaget går ut på att placera 24 huskroppar, i grupper om fyra, 
norr om den mindre grusväg som finns i dagsläget. Husen kommer 
att uppföras i tre våningar, varav en suterrängvåning då marken 
sluttar mot nordöst. På så vis tas en del av lutningen upp i huskrop-
pen och utjämning av marken behöver inte ske i så stor utsträckn-
ing som vid anläggning av vanliga hus. På detta vis kommer också 
utsikten ut över åkermarken i nordöst att tas till vara. Det finns 
möjlighet att anlägga mindre uteplatser i söder vid varje bostad, 
men för att alla ska få tillgång till bra solläge finns det takterrass på 
samtliga bostäder. Tanken är att varje lägenhet ska ha var sin min-
dre uteplats och att sedan den befintliga naturen ska tillåtas ta sig in 
mellan husen och utgöra en betydande del av den grönstruktur som 
finns i området. Det kan också bli aktuellt att anlägga en mindre 
lekplats för de barn som kommer att flytta in i området. För att för-
bättra solläget kan det bli aktuellt att genomföra mindre gallringar 
av skogsområdet i sydväst. 

Fasaden ska vara av sådan färg att husen ej sticker ut för mycket 
utan anpassas till de färger som finns i naturen. På så vis påverkas 
det omkringliggande området rent visuellt väldigt lite. 

         10m                      12m                3m          5m         10m

   BeByggelse             natur               väg      natur BeByggelse

sektIon a
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sydvästra alternatIvet

Området mellan Pengaberget och Prästslättsskolan utgörs till stor 
del av en bergsplatå med branta kanter. Platån är till stor del så pass 
jämna att bostadsbebyggelse är möjlig. Utmaningen med bostads-
bebyggelse av denna del är inte själva bebyggelsen utan angöringen. 
Att inte bostadsområdet ligger längre västerut och hänger samman 
med redan befintlig bebyggelse beror på att marken är så pass ku-
perad att det inte är möjligt. Väster om det planerade området finns 
idag en dalgång i vilket en gång- och cykelväg går. Denna dalgång 
är så pass djup och smal att bygga bostäder här inte ses som något 
attraktivt alternativ, främst med tanke på et dåliga solläget. Det sy-
dvästra alternativet ska vara föreningsbart 
med det sydöstra och de båda delarna kan 
ses både som alternativ eller olika utbyg-
gnadsetapper.

Natur och friluftsliv
Den mark som tas i anspråk för ny bebyg-
gelse består idag av berghällar med på sina 
håll branta kanter. Denna typ av mark är 
inget ovanligt varken i Karlshamns kom-
mun eller inom planområdet. Marken ses 
inte som betydelsefull för det dagliga fri-
luftslivet, då den saknar frekvent använda 
stigar. Likväl finns här spår av kojor och 
andra former av aktivitet. Ny bebyggelse i 
denna del av planområdet påverkar området 
lokalt men påverkan begränsas då området 
ligger i kanten och inte skär in särskilt djupt 
i de delar som är viktiga för den tätortsnära 
rekreationen. Den gång- och cykelstig som 
går i en dalgång väster om det föresla-
gna bostadsområdet kommer att påverkas 
visuellt. Detta får både negativa och positiva 
konsekvenser då bostäderna delvis förstör 
den bild av orördhet som präglar området 
idag, men samtidigt ökas tryggheten då ökat 
liv och rörelse i området kan bidra med att 
förstärka trygghetskänslan i det annars öde 
skogsområdet. 

Trafik och infrastruktur
Lokalgatan som leder till området har en lut-
ning som ligger mellan 6% och 8%, medan 
de mindre servicevägarna inom området har 
en något lägre standard då nivåskillnaderna 
inte är stora. Parkeringsplatsen anläggs i 
den södra delen av det i anspråkstagna om-
rådet, då denna del var så pass jämn att en 
god standard av parkeringen blev möjlig. 
Parkeringen har delats upp i tre delar med 

Antal bostäder: 56
Bostadstyp: Par- och radhus i 
två våningar
Antal parkeringar: 60, varav 
30 i garage
e-tal: 0,5
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nivåskillnad mellan varje del för att göra det lättare att anpassa den 
till topografin. Avståndet på 100 meter mellan parkering och bostad 
tillgodoses endast för 65% av bostäderna, men samtliga bostäder 
ligger inom 150 meter från parkeringen. Parkeringskvoten för de 
boende är beräknad till 1,0 bilar per hushåll vilket anses vara en 
rimlig begränsning med tanke på närheten till resecentrum. Där-
till kommer gästparkering. Hälften av parkeringarna består av ga-
rage vilka är placerade utmed den norra delen av parkeringen. Den 
nivåskillnad som finns norrut tas upp av garagelängorna vilket re-
sulterar i att den norra väggen ligger under mark och endast taken 
syns från denna sidan. Den serviceväg som löper längst med de 
västra husen möjliggör en förlängning av området norrut vid en 
framtida expansion. 

Ny ledningsdragning av vatten och avlopp samt fjärrvärme är nöd-
vändig för att förse de nya bostäderna med den infrastruktur som 
behövs. Lämpligast är dra ledningarna utmed den nya lokalgata 
som leder upp till området, och en anslutning till befintliga lednin-
gar vid Pengaberget blir lämplig. 

Bostadsområdet gränsas av de två kraftledningar som löper genom 
området men påverkar inte bostäderna. Riktvärdet för avstånd mel-
lan kraftledning av denna typ och bostäder är 10 meter. I detta fall 
är det minsta avståndet mellan kraftledning och bostäder 40 meter. 
Anledningen är att minska den fysiska liksom den visuella påver-
kan på bostäderna, och kraftledningarna skyms i stort av befintlig 
vegetation. 

Bebyggelse
Bostäderna är utformade för att de ska vara lätta att anpassa till den 
kuperade och krävande topografin. Husen är i två våningar vilket 
möjliggör antingen en bostad i etage per sektion eller en bostad på 
respektive våning. Förslaget föreslår 56 lägenhetssektioner. Husen 
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följer topografin i så stor utsträckning som möjligt och varje sek-
tion är oberoende av den andra vilket möjliggör en högre grad av 
anpassning. Mellan husen tillåts naturen tränga sig in, och stora 
träd och annan värdefull vegetation sparas. För att minska behovet 
av att ta natur i anspråk är den privata tomten liten, och endast min-
dre uteplatser på fram- eller baksida av huset möjliggörs. 

 

        11m                      6m          4m            5,5m             11m

   BeByggelse            natur           väg          natur            BeByggelse

sektIon B
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PunkthusalternatIvet

Punkthusalternativet har samma förutsättningar som det sydvästra 
alternativet, men istället för att placera par- och radhus på berg-
splatån föreslås istället fem stycken punkthus på samma plats. 
Fördelen med punkthus är att på en relativt liten yta ryms många 
fler bostäder än som ryms om man bygger par- eller radhus. På så 
vis är det möjligt att spara mer naturmark mellan husen. Nackdelen 
är att stora arealer tas i anspråk för att tillgodose parkeringsbehovet 
för varje hus. 

Natur och friluftsliv
För punkthusalternativet gäller samma förutsättningar för friluft-
slivet som för det sydvästra alternativet. Skillnaden blir att den 

Antal bostäder: 115
Bostadstyp: Punkthus i åtta 
våningar
Antal parkeringar: 120 varav 
80 i garage
e-tal: 0,97

c

d
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visuella påverkan blir mycket större, och husen kommer vara syn-
liga från stora delar av området, men också från Karlshamns tätort. 
Huskropparna kommer att vara väldigt dominerande i området och 
skugga delar av sin omgivning liksom sprida ljus under dygnets 
mörka timmar i större omfattning än lägre bebyggelse. 

Trafik och infrastruktur
Vägstrukturen fram till området ser i stor del likadan ut som för det 
sydvästra alternativet, skillnaden är här att bilarna tillåts ta sig ända 
fram till husen. Detta för att underlätta angöringen, men också för 
att möjliggöra en uppdelning av parkeringsplatserna som annars fått 
en än mer dominerande påverkan. Huvuddelen av parkeringarna 
placeras i pareringshus i två våningar vilka byggs in i sluttningen. 
På så vis skyms ett våningsplan till stor del samtidigt som infarten 
till översta planet kan dra fördel av den kuperade terrängen. Att 
parkeringen placerats öster om husen beror på att huvuddelen av 
balkongerna kommer att vätta mot söder och väster och de boende 

   25m                 2m    5m       6m              30m      
        BeByggelse         natur            väg                      ParkerIng

          ParkerIng   

sektIon c
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   19m            2m        25m               19m      2m

        BeByggelse      väg            natur           BeByggelse   väg  

sektIon d

slipper då de dominerande parkeringarna i blickfånget. Den södra 
väggen på parkeringshuset kan med fördel kläs med växtklädda 
spaljéer för att mjuka upp den annars hårda väggen. Parkeringskvo-
ten är 1,0 bilar per hushåll samt ett par gästparkeringar. 

Bebyggelse
De fem punkthus som placerats uppe på bergsplatån är i åtta vånin-
gar för att möjliggöra vackra vyer över det omgivande landskapet 
för de boende. Av de åtta våningarna inrymmer sju av dem tre lä-
genheter per våningsplan, medan den åttonde våningen är indragen 
och ger på så vis de två topplägenheterna en väl tilltagen terrass i 
söder. Varje hus inrymmer således 23 lägenheter vilket ger ett totalt 
lägenhetsantal av 115. I bottenplanet på det hus längst i norr inryms 
lokaler för förskoleverksamhet då det är den byggnad som har bäst 
förutsättningar för mark för utevistelse. Intill denna byggnad kom-
mer också lekplatsen i området att placeras för att kunna utnyttjas 
av förskolan. 

Materialvalet på husen bli i princip samma som i de två andra al-
ternativen, obehandlad träfasad som med tiden får en gråaktig ton. 
En stor del av fasaden kommer att bestå av glas då balkongerna 
kommer att glasas in, liksom stora glaspartier som släpper in ljus i 
lägenheterna. 
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Fortsatt utvecklIng

De alternativ som presenterats kan ses som en början till en fortsatt 
utveckling av Karlshamns tätort österut. Både det sydöstra som det 
sydvästra alternativet öppnar upp för en fortsatt utveckling, och när 
väl det första steget är taget för en vidare expansion följer nästa 
mer naturligt. Detta medför givetvis risker, dels att viktiga natur-
värden tas i anspråk, men också att utvecklingen sker för fort vilket 
kan ge mindre genomtänka lösningar. 

Natur och friluftsliv
Vid en fortsatt utveckling inom planområdet är det väldigt viktigt 
att ha i åtanke att detta område är en av de få orörda naturpartierna 
i närheten av Karlshamns centrum som ännu inte genomgått en stor 
förändring. Att kunna ta sig ut i naturen på en lång promenad utan 
att varken behöva cykla eller köra dit är en kvalitet som är värd att 
bevara. Den småskaliga och avskilda känslan som finns i området 
är även den viktig att hålla fast vid. Området kring Markastugölen, 
Norra Långakärr och vidare österut är omtyckta bland Karlshamns 
invånare. 
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Trafik och infrastruktur
Nya exploateringar bidrar oftast med en ökad trafikmängd, även vid 
små nybyggen. Det är eftersträvansvärt att hålla ner trafikmängden 
i dalgången vid Långakärr och Hagalund så att det ostörda landska-
pet som finns här idag bibehålls. Genom att göra det mer attraktivt 
att ta cykeln istället för bilen håller man nere den störande trafiken, 
och med gena och trygga cykelvägar kan detta beteende stimuleras. 
Vid en expansion norrut från det sydvästra alternativet kan det vara 
lönsamt att avlägsna den kraftledning som finns här idag. I och med 
en sådan åtgärd försvinner strålningspåverkan på de boende i Norra 
Prästslätten, och mark värdefull för exploatering frigörs.

Bebyggelse
Både det sydvästra liksom det sydöstra förlaget möjliggör en fort-
satt utveckling. Vid det sydöstra området är det möjligt att fortsätta 
expanderingen österut. Intill den mindre gård som ligger vid grus-
vägens ände ligger en äng som ej längre brukas. Denna mark lig-
ger till stor del inom den 800-metersradie som är eftersträvansvärd 
att bygga inom. Denna äng bildar ett rum omgärdat av skog som 
skärmar av denna del från resten av planområdet. På så vis kan ny 
bebyggelse i denna del uppföras utan att göra större påverkan på 
resten av området vare sig fysiskt eller visuellt. Detta kräver givet-
vis att byggnadshöjden hålls nere och att man anpassar byggnad-
erna i största möjliga mån till den omkringliggande miljön. 

Gällande det sydvästra området finns det möjlighet att expandera 
norrut. Marken norr om det föreslagna bostadsområdet består även 
den av relativt plan berghäll, men dess naturvärden är något högre. 
Här finns ek- och tallpartier som bör bevaras. Går det att kringgå 
en alldeles för stor avverkan av dessa träd är en expansion my-
cket väl möjlig. Ett nordligare bostadsområde skulle också binda 
samman den infrastruktur och bebyggelsen med befintliga bostad-
sområden. Nackdelen är att den gröna korridor som utsparats från 
Prästslättsskolan och österut riskerar att försvinna, men en korridor 
genom bostadsområdet skulle kunna vara möjligt. 
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