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Förord 
 
Examensarbetet avslutar min utbildning på fysisk planering 180 poäng vid 
högskolan i Karlskrona. Arbetet omfattar 20 poäng och har utförts självständigt. 
 
Att detta arbete skulle ta mig så lång tid hade jag aldrig kunnat drömma om, 
men försörjningsbördan är tung så jag har arbetat mellan perioderna med 
examensarbetet, men nu är det äntligen klart. 
 
Först vill jag tacka min handledare Professor Anders Törnqvist, vid Blekinge 
Tekniska högskola, som har haft tålamod med mig, så jag kunnat slutföra detta 
arbete. Många på Karlshamns kommun och då främst Ulf Bernemark som har 
haft gott mod med mig då jag ritat arbetet i Auto-Cad, samt gett mig många 
goda råd angående trafik. 
Mina tre underbara barn, min bror och sist men inte minst alla Asarums invånare 
som jag utsatt för alla möjliga och omöjliga frågor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ann-Christin Svensson ,    04-01-20 
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INLEDNING 
 
I denna inledande del beskrivs bakgrunden och syftet med projektet. Vilka 
problemen är, vilket syfte arbetet har, samt vilka metoder som har använts. I den 
avslutande delen beskrivs planförslaget i korthet. 
 
Bakgrund och motivering 
 
Asarum tillhör Karlshamns kommun och utgör kommunens största tätort utanför 
centralorten Karlshamn. Sedan slutet av 1800-talet har Asarum successivt vuxit, 
främst som bostadsort  till de intilliggande orterna med arbetsplatser.  
 
Asarum ligger mitt i Karlshamns kommun och endast 4 km från Karlshamns 
centrum. Genom Karlshamn går två av länets viktigaste kommunikationsstråk: 
 
• Kustbanan, järnvägslinjen som sträcker sig från Köpenhamn till Karlskrona. 
• E22 vars sträckning är från Malmö i söder till Norrköping i norr via 

ostkusten. Europavägen går geografiskt emellan Karlshamn och Asarum.                           
      Detta möjliggör att man lätt når andra viktiga målpunkter. 
    
Blekinge är idag en region på stark frammarsch med ett livskraftigt näringsliv, 
utbredd turism och goda kommunikationer. Det finns en stark tro på att Blekinge 
med sina kvaliteter i framtiden kan komma att bli ett boendealternativ till 
storstäderna i den framtida Örestadsregionen 
 
Det ökade bostadstrycket under 1960- och 70-talet gjorde att flera områden med 
framför allt villabebyggelse uppfördes. I de centrala delarna av Asarum revs 
äldre byggnader och idag har centrumdelarna en splittrad bild med en livlig och 
störande genomfartstrafik. Samhället saknar en sammanhängande grönstruktur. 
En fortsatt utbyggnad av Asarum är intressant, då det i regionen råder en viss 
bostadsbrist.    
 
I denna del av Blekinge är förekomsten av narkotika utbredd, detta på grund av  
att det finns en färjeförbindelse med de baltiska länderna via Stillerydshamnen i 
Karlshamn, som är en inkörsport för narkotika. Rädslan för brott bland de 
boende är stor och de brott som sker är ofta narkotikarelaterade. 
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Problemformulering 
 
Hur ska Asarum kunna få en tilltalande centrummiljö där naturliga 
samlingspunkter skapas? Kan man skapa en miljö där människor känner sig 
trygga? Hur kan trafikmiljön planeras så att den upplevs mer trivsam? Kan man 
förtäta bebyggelsen, så att centrum känns mer sammanhängande ?  
 
Syfte 
 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att studera hur Asarums 
centrum kan förnyas och bli mer trivsamt inom de nuvarande gränserna.   
Utifrån inventeringar, intervjuer och litteraturstudier ska arbetet leda fram till ett 
gestaltningsförslag till ett förnyat centrum. 
 
 
Avgränsning 
 
Området som ska gestaltas omfattar det kommersiella centrumet i Asarum samt 
den intilliggande bebyggelsen längs med Storgatan. 
   
Metoder 
 
Tyngdpunkten i arbetet ligger på den utformningsmässiga delen, hur området 
ska gestaltas. Ställningstaganden har motiverats med grundliga studier av ortens 
förutsättningar och behov, t.ex. historik, trafik, grönstruktur och 
kommersiell/offentlig service. (Arbetsmetod enligt det norska Stedsanalyse).  
Litteraturstudier har varit en viktig informationskälla, men även intervjuer enligt 
Kevin Lynch´s teorier och samtal med olika människor som vistas i och 
upplever samhället. Jag har gjort en enkätundersökning, med trettio inlämnade 
svar. Jag har även deltagit på informationsmöte med s-politiker där jag berättade 
om mitt examensarbete och fick positivt gensvar om arbetet.     
Översiktliga trafiknätsanalyser av de centrala delarna i Asarum är utförda. 
Metoderna är hämtade från Kommunförbundets handbok Lugna gatan. Vidare 
har jag använt mig utav Vägverkets "Säkra gångpassagen".  
Studiebesök har gjorts i Köpenhamn (Sibeliusparken) samt Göteborg 
(Högsbohöjden) för att studera hur man gått tillväga för att förebygga 
brottsligheten i den fysiska miljön.  
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Planförslaget i korthet  
 
En ny bebyggelse tillskapas i centrum för att förtäta och binda samman centrum. 
Området vid Dyks väg knyts samman med ett genomgående grönstråk i hela 
centrumkärnan av Asarum.   
Ett nytt torg utformas för att skapa en trivsam samlingspunkt för Asarums 
befolkning,  samt en fortsatt utformning på en miljöprioriterad Storgata.  
Parkeringsplatserna omfördelas till den kommersiella handeln.     
I planförslaget framhävs de brottsförebyggande åtgärder som är möjliga att 
genomföra.  
 
 
 
HISTORIK 
 
Den historiska beskrivningen av Asarum är inte heltäckande eller total utan vill 
visa hur de olika delbeskrivningarna lett fram hur orten ser ut idag. Fakta, 
bilder och gamla kartor är hämtat från olika sockenböcker om Asarum, vilka 
har getts ut sedan 1945. Vidare har material hämtats ur Karlshamns årsbok, 
Carlshamniana. 
 
För att finna en förståelse för samhällets nuvarande struktur och karaktär ges en 
beskrivning av Asarums historia. 
 
Redan vid den yngre stenålderns början var hela Blekinge med undantag för 
skogslandet befolkat. Vid stenålderns slut hade bebyggelsen lämnat kusten och 
låg i de områden där jordbruk och boskapsskötsel var mest lämpad.  
 
I Asarumsdalen fanns bra förutsättningar för att människor skulle kunna bosätta 
sig. Här fanns tillgång till Mieåns vatten och lättbrukade och bördiga jordar 
utmed ån gav föda. 
Man har i Asarumstrakten funnit talrika fynd av redskap av sten och flinta.  
Från järnåldern har man funnit rester av domarringar. Vid Storelid finns gravfält 
med många fornlämningar. 
 
När man söker i historien så finner man i prästrelationerna från 1624 att byn 
Asarum fick ge namn åt socknen. Asarum var den största byn med 13 gårdar 
förutom prästgården och klockargården. Kyrkan ligger i norra delen av byn.  
 
Före 1658 lydde Blekinge, Skåne och Halland under Danmark. Vid den här 
tiden var Blekinge den stora ved och timmerleverantören. 
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Genom freden i Roskilde 1658 blev Blekinge, Skåne och Halland svenskt.    
Karl X Gustaf beslöt att en stad skulle anläggas vid Bodekull (nuvarande 
Karlshamn) och den välkände Erik Dahlberg fick i uppdrag att anlägga 
befästningsordningar för stadens försvar. Sådana uppfördes på Boön.  I samband 
med att vägar anlades fram till staden uppfördes även befästningsanordningar 
för att försvara staden från land. Tidigare hade endast s.k. Strandvägen funnits 
som förband Blekinge med Skåne. Den korsade Asarums socken i väst-östlig 
riktning med övergång av Mieån vid nuvarande Granefors varifrån den ledde 
fram till kyrkan och nuvarande Offerkällevägen mot Mörrum. Den nya vägen 
från Karlshamn norrut kallades ”Avenyn” och en alle´ kantade denna ända fram 
till mitten av 1800-talet. 
 
Av gamla kartor framgår det hur Asarum såg ut. Söder om kyrkan fanns ett 
område som omslöts av vägar ” triangelområdet ” inom detta låg ett flertal 
gårdar. Norr om kyrkan fanns bara ett och annat torp. 
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Asarums by omkring 1770 
 
 
I de olika byarna skötte bystämman de gemensamma angelägenheterna och 
utövade en sträng uppsikt. Det rörde sig om jordens brukande, där tegarna måste 
odlas efter en enhetlig plan. Så kom skiftesförordningarna från storskiftet över 
enskiftet till laga skiftet, vilket i början av 1800-talet sprängde det gamla 
byalaget och gjorde byaordningen överflödig. Gårdarna flyttades ut, de gamla 
mangårdsbyggnaderna revs och byggdes om. På 1840- och 1850 talet byggdes 
husen i 2 våningar och utgör än idag ett vackert prov på den tidens byggnadsstil. 
Bygemenskapen upphörde i många stycken. Bystämman bibehölls och byalagets 
uppgifter reglerades i lag. Ägarna till gårdarna i Asarum hade andra titlar än 
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bönder, förklaringen var den att många förmögna Karlshamnsbor lade sig till 
med gårdar utanför staden. 
 

 
Asarums kyrka, år 1900 
 
 
Den ursprungliga medeltidskyrkan byggdes till under 1600-talet, och har 
därefter byggts till i flera omgångar till sitt nuvarande utseende. Kyrkan saknar 
torn, men har en separat klockstapel som ligger på höjden sydost om kyrkan. 
Klockstapeln utgör en karakteristisk blickpunkt i Asarum. 
 
 
Offerkällan/Kungens källa 
 
Offerkällan i Asarum ligger nästan mitt i en gammal vägknut med trådar åt alla 
väderstreck. Sju vägar har genom seklerna strålat samman på platån. 
Länge har källans vatten ansetts magiskt och helande. Det berättas om hur 
blinda och sjuka blivit återställda genom att dricka vattnet. Genom att kasta 
mynt i källan allra helst vid midsommartid, ville man förvissa sig om kärlek, 
god återväxt, många barn, hålla sjukdom och nöd borta. In på 1800-talet hölls 
här midsommarfester som samlade folk från hela den vidsträckta sockens byar 
och även från Karlshamn.  
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Offerkällan/Kungens källa 
 
Sin största betydelse har nog källan ändå haft för att släcka törsten hos djur och 
människor som färdats på vägarna. Här gick den stora vägen genom Blekinge 
från väst till öst, men också vägarna till Växjö och järnbruken Åhlshult och 
Huseby i södra Småland. Namnet Kungens källa kommer av att Carl XI besökte 
området när den svenska armen under 1670-talet låg förlagd i trakten av Tararp 
och Asarum.  
 
 
 
Det historiska näringslivet 
 
De viktigaste inkomstkällorna för socknen hade sedan urminnestider varit 
jordbruket och skogsbruket. Under 1800-talet massavverkade man skogen. 
Orsakerna till detta var i första hand svedjandet och det stora behovet av ved för 
städerna och för export. Vid mitten av århundradet led till och med skogsbygden 
brist på skog. Någon industri att tala om hade inte funnits. Längs Mieån låg 
kvarnar och sågar vilka ofta drevs som binäring till jordbruket. Så småningom 
uppkom tre industricentra vid Mieån; Janneberg med Strömmafallet, samt 
Granefors och Långasjönäs. 
Området kring Mieån vid Janneberg och Strömma har bibehållit sin karaktär 
med olika industriella anläggningar. 1812 byggdes bränneri, 1856 kvarnen och 
1872 tegelbruket. Huvudindustrin vid denna del av Mieån blev Strömma 
bomullsspinneri, den första riktiga industrin i Blekinge. Högsta antalet anställda, 
cirka 350, synes ha varit omkring 1860.  
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Strömma 1950 
 
 
 
Ett par kilometer längre upp vid Mieån ligger Granefors bruk, numera nedlagt. 
Här producerade man  kopparprodukter. Runt sekelskiftet fanns cirka 110 
anställda.  
Följer man Mieån upp till Långasjön finner man rester av ett pappersbruk. 
Bruket hade sin verksamhet från 1762 till 1919 då det brann och inte blev  
återuppbyggt.   
 
 
 
 
Asarum, ett stationssamhälle 
 
I slutet av 1800-talet kom järnvägsbyggandet igång runt om i landet. Man ville 
stimulera den ekonomiska och industriella utvecklingen. Behovet att knyta ihop 
järnvägsförbindelserna ledde till att man öppnade Vislandabanan för trafik 1874. 
Den gick i syd-nordlig riktning, från Karlshamn till Vislanda för att ansluta till 
Södra stambanan. I väst- östlig riktning byggdes Blekinge kustbana, från 
Kristianstad till Karlskrona, denna är i dag stommen i dagens Kustbana. Numera 
är Vislandabanan nedlagd och omgjord till en omtyckt cykelled. 
 
Asarum växte till sig som samhälle. I början av 1900-talet byggdes sparbanken 
och folkskolan som än idag har samma funktioner  
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Stationshuset omkring år 1900, i bakgrunden Sparbanken och Röda skolan  
 
Affärer och egna hem kom till längs Storgatan och byns stolthet var den vackra 
prästgårdsallén  som går från landsvägen( Mejerivägen)  upp till prästgården. 
 
På den ekonomiska kartan från 1952 kan man se hur bebyggelsen vuxit fram på 
de tidigare gårdarna åkerskiften och ängar längs storgatan.  
 
 

 
Bebyggelsestrukturen 1952 
Skala 1:2000 
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Det ökade trycket på bostäder ledde till att kommunen  i början av 60-talet köpte 
stora markarealer för bostadsändamål och började bygga ut infrastrukturen. 
 
 
 
Kommunsammanslagningen 1967 innebar att kommunerna runt om Karlshamn 
kom att bilda storkommun. Karlshamns kommun kom att innefatta Karlshamns 
stad, Asarums kommun, Mörrums kommun och Hällaryd. 
 
Landarealen för hela kommunen är 491 km. Invånare per km är 63 personer 
(SCB  2001).  
 
 
 
Befintligt bostadsbestånd 
 
Bebyggelsen längs med Storgatan har kvar sin ålderdomliga struktur, med hus 
som ligger nära gatan. Man kan här finna spår av bebyggelse från 1920-30 talet. 
 
En stor del av Asarums bostadsbestånd tillkom under 1960-70-talet. 
Då revs mycket utav den gamla bebyggelsen längs med storgatan och ersattes 
med den tidens arkitektur. Exempelvis en Ica-affär,  konsum-butik och 
flerbostadshus. 
Stora villaområden såsom Korpadalen och Rosenborg med varierande 
tomtstorlekar tillkom under senare 70-och 80-talet.  
 
Av dagens cirka 2500 hushåll utgörs 68 % av småhus och 32 % av 
flerbostadshus. Under 90-talet följde samma trend som i övriga landet med ett 
lågt bostadsbyggande.  
 
 
 
Befolkningsutvecklingen i Asarum 
 
Asarum är idag kommunens största tätort utanför centralområdet Karlshamn.  
Hela kommunen hade år 2000 en befolkning på 30 741 personer. 
Folkmängden i Asarum uppgick 1990-12-31 till 6625 personer, vilket innebär en 
ökning sedan 1980. År 2000 var folkmängden 6523 för tätorten och 1273 för 
dess omland. 
Det har således skett en viss befolkningsminskning under de senaste 10 åren. En 
övervägande stor andel av tätortens totala befolkning befinner sig i åldrarna 0-19 
eller 45-64 år vilket överensstämmer väl med genomsnitt för både kommunen 
och länet. En förklaring till detta kan vara tätortens relativt ensidiga 
bostadsbestånd med en stor andel privatägda småhus. 



 14

Service 
 
Den sociala servicen 
 
Den sociala servicen är väl utbyggd på orten, dessutom är avståndet in till 
Karlshamn kort. 
I Asarum finns ett centra för äldreboende, Östralycke vars upptagningsområde 
för äldreboende även utgörs av Asarums omland. Det bor cirka 110 pensionärer 
här idag. Hemmet har även en avdelning för människor i livets slutskede.    
Distriktssköterskemottagning och folktandvård finns.   
Det finns en biblioteksfilial. Flera daghem, fritidshem och grundskolor 
uppdelade i låg-, mellan- och högstadium. 
 
Den kommersiella servicen     
 
Dagligvaruhandeln är väl tillgodosedd i den centrala delen av Asarum. Här finns  
en Konsum och en ICA-butik. Sparbanken har ett lokalkontor. 
Småbutiker såsom blomsterhandel, skobutiker, spelbutik, optiker finns. 
       
I takt med att handeln utvidgas med stormarknader både i Karlshamn och i 
Ronneby kommun stärks konkurrensen om kunderna i hela regionen. 
Affärsidkarna i Asarum är beroende av kundunderlaget ifrån det närmaste 
omlandet. Om stormarknaderna tar kundkretsen kan det på sikt innebära ett hot 
mot handeln i samhällen som Asarum. 
 
 
Näringslivet i Asarum i dag 
 
Någon större arbetsplats finns det inte i Asarum, men ett antal småföretag är 
etablerade på industiområdet i den västra delen av samhället. 
Kommunen fastslog 1989 i detaljplan etablering av ett nytt industriområde i den 
sydöstra delen av samhället men ännu idag är det inte några företag som visat 
något större intresse av att vilja etablera sig här.      
 
 
 
Sammanfattning 
 
Trots den långa och innehållsrika historien finns ganska få spår kvar i samhället 
så som det ser ut i dag. Detta beror i hög grad på utvecklingen under 1900-talet. 
Från att Asarum har varit ett samhälle med industrier där människor har arbetat 
och bott har utvecklingen lett till ett samhälle som kännetecknas som idag kan 
betecknas som en utpräglad bostadsort.  
Asarum har byggts ut framförallt på 60-70-talet åt alla väderstreck men främst i 
östlig riktning, då den stora villavågen drog fram. Från 1960-talet och framåt 
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förändrades de centrala delarna kraftigt då Storgatan breddades. Gamla hus revs 
och nya byggnader typiska för den tiden, såsom mataffärer och högstadieskola 
byggdes. 
Den sociala servicen är väl utbyggd i samhället likaså den kommersiella i 
förhållande till ortens storlek. 
Näringslivet utgör förhållandevis ett litet antal arbetsplatser. 
  
 

 
 
 
Asarums geografi 
 
Asarum ligger i Karlshamns kommuns geografiska mittpunkt (land och hav). 
Omlandet till tätorten utgörs av skogsområden i nordost och typiska 
jordbruksmarker i väster. I söder har Asarum i det närmaste vuxit ihop med 
Karlshamn. I östlig riktning finns Långasjön, ett viktigt rekreationsområde för 
hela kommunen. Här finns attraktiva badplatser, och campingplats samt flera 
motionsspår och framförallt en vacker natur. 
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Asarums samhälle har sedan 70-talet i huvudsakligen varit bostadsort och 
servicecentra för ortens omland. Utpendlingen till omgivande orter är därför 
betydande. 
 
 
Viktiga slutsatser 
 
Asarum ligger i kommunens geografiska mittpunkt och är en viktig punkt för 
den kommersiella och sociala servicen för omlandet, men Karlshamn är 
naturligtvis en stark konkurrent. 
  
Rekreationsområdet vid Långasjön med en markant turistström sommartid borde 
Asarum kunna dra fördelar av. De centrala delarna måste göras mer trivsamma 
så att turisterna inte bara åker förbi samhället utan att stanna. 
 
Närheten till Karlshanm ger en möjlighet till utökad bostadsbebyggelse där man 
kan hitta bra former både för de äldreboende och barnfamiljer som vill bo lugnt 
och naturnära, därför är det viktigt att handeln stärks. 
 
Restider till och ifrån storstadsregioner och kontinenten har förkortats i och med 
broförbindelsen Malmö-Köpenhanmn. Detta ger möjligeter till en ökad turism. 
Inom femton mils radie från Asarum ligger Malmö, Köpenhamn, Växjö, med 
flygplatser och högskolor. 
 

 
 
Asarums läge i förhållande till storstadsregionerna 
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Landskap och grönstruktur 
 
Landskap 
I Asarum kan följande landskapsrum urskiljas; 
Mieån i sydost med ådalsgången. 
Bergformationen mitt inne i central Asarum där kyrktorn och Klockebackskolan 
är belägen. 
Sluttningszonen i väster och söder med mer öppna åkerlandskap. 
 

 
Skala 1:8000 
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Asarum har framför allt ett huvudgrönstråk som går i nordsydlig riktning längs 
det nerlagda järnvägspåret, numera cykelled. 
Grönområde finns även i anslutning till kyrkan. Öster om Storgatan ligger 
Badhusparken med en prunkande grönska runt en vattenspegel. 
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Det kommersiella centrat i Asarum är nästintill helt utan grönska.   
Den stora asfalterade parkeringsytan som tillhör Ica, är det första man som 
besökare ser i centrum. 
Ett tillskott av grönska skulle vara både estetiskt och miljöfrämjande för 
Asarum. Ett grönstråk genom centrum skulle även tjäna som en samman-   
bindande faktor för det nu så splittrade helhetsintrycket som orten ger.   
 
 
 
Asarums huvudstruktur 
 
Asarum framstår som en alldeles för liten ort för att man fullt ut ska kunna 
applicera den välkända stadsbyggnadsteoretikern Kevin Lynch teorier. Men för 
att få en allmän bild av hur Asarum ser ut har jag ändå utgått ifrån vad han 
lanserade i The Image of the City. Här har han ett sätt att generalisera staden i 
fem element som tillsammans bygger upp den totala bilden. Dessa fem element 
är landmärken, stråk, knutpunkter, områden, och kanter.  
  
Landmärken   
I Asarum utgör Klockstapeln och Kyrkan viktiga landmärken. Klockstapeln är 
synlig på långt håll. Kommer man söderifrån ser man Stenbackagården med de 
stora ladugårdsbyggnaderna (numera museum). 
 

 
Stenbackagården med klockstapeln i bakgrund (1962) 
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I norr möter man Asarumsgården. Dessa historiska byggnader utgör äldre tiders 
markering på infart/utfartsväg till Asarum. Många vackra stengärdesgårdar finns 
fortfarande kvar som vittnar om gångna tiders odlarmödor. Stengärderna är ett 
vackert inslag i landskapet och är ett fint kulturarv. 
 

 
 
Som så på många andra ställen i Blekinge bröts sten, granit och gnejsarter i 
början på 1800-talet. Detta material har präglat orten och idag finns många 
exempel på att granit har sin historiska förankring som byggnadsmaterial i orten. 
 
 
Stråk 
Gamla riksvägen (Mejerivägen) är den väg som avgränsar Asarums centrum i 
sydvästlig riktning. Denna väg har en gammal historia och har tills stora delar 
kvar samma sträckning sedan 1600-1700 talet.  
 

 
Riksvägen / Offerkällevägen från omkring år 1875 
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Riksväg 29 avgränsar i väster Asarum från tätort - jordbruks/skogs mark. 
Riksvägen  byggdes på 1980-talet för att avlasta orten från tung lastbilstrafik 
norrut. 
 
Storgatan som går genom tätorten har anor sedan 1600-talet. Vägen (gatan) var 
den gamla handelsvägen mellan Bodekull (Karlshamn) och Växjö. 
 
 

 
Länsvägen (Storgatan) 1930 
 
Grönstråken i Asarum är framförallt koncentrerade längs den gamla 
järnvägsbanken och runt kyrkan, samt Badhusparken.   
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Knutpunkter 
I Asarum finns fyra knutpunkter vilka tre av dem har en äldre historia. Man kan 
tydligt utläsa ett markant triangelområde. (se sid.7 )  Det är infarterna till 
Asarum från gamla riksvägen både i väst och öst och det är kyrkan. Den fjärde 
knutpunkten är dagens kommersiella centra, vilket har förskjutits norrut de 
senaste 15 åren. 
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Områden 
Bostadsbebyggelsen i de centrala delarna är av blandad karaktär. Här finns ett 
fåtal byggnader kvar från sekelskiftet. Ett antal flerbostadshus kom till under 60-
70 talet blandat med friliggande villor, med stora tomter. 
På 70-80 talet tillkom ett stort antal friliggande villor, kedjehus och radhus i den 
sydöstra delen av Asarum, området heter Korpadalen. Liknande område finns i 
sydväst, Rosdalen. Under sena 80-talet och början på 90-talet utökades Asarum 
med en blandat flerbostadsbebyggelse allt från 3-våningshyreshus till parhus i 
ett plan. 
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Invånarna i Asarum 
 
En av de viktigaste frågorna som en planerare kan ställa sig i arbetet med en 
utbyggnad, omvandling eller förnyelse i samhället är hur ser invånarna på sin 
egen hemort. Det är ändå de som sitter inne med den mesta och kanske den mest 
värdefulla informationen. Plan och bygglagen från 1987 tillkom i grund och 
botten för att inga projekt ska tillkomma utan en demokratisk process. Det är 
därför viktigt att få tillgång till innevånarnas syn på hur utvecklingen ska ske.   
 
                
Enkätundersökning 
 
Ett sätt att undersöka allmänna åsikter och önskemål var att göra en enkät- 
undersökning. Jag gick ut med en undersökning bestående av fyra frågor som ett 
trettiotal människor besvarade. 
 
Frågorna var 
 

• Vad upplever du som Asarums centrum? 
• Saknar du någon naturlig mötesplats i Asarum? Om ja rita på medföljande 

karta var du skulle vilja att denna mötesplats låg. 
• Uppfattar du att den kommersiella servicen är tillräcklig i Asarum? Om 

nej vad saknar du ? 
• Hur upplever du trafiksituationen i Asarum, som gång-, cykel-, eller 

biltrafikant?   
 
Resultatet från enkätsvaren visade att flertalet ansåg att centrat i Asarum är vid 
de båda livsmedelsaffärerna och att man saknar ett torg där man kan träffas, med 
någon typ av torghandel och ett café. Många upplever Storgatan som rörig och 
bullrig med mycket lastbilstrafik och att man vill ha en utökad 30-gräns.  
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Trafik 
 
Trafiksäkerhetsprogram 
Karlshamns Kommun antog 1998 ett trafiksäkerhetsprogram som redovisar mål 
och visioner för kommunen. Det nationella trafiksäkerhetsprogrammets 
kvantitativa mål och visioner vad det gäller minskning av antalet dödade och 
skadade gäller även Karlshamns kommun. Som ett led i detta arbete pågår i 
kommunen ett kontinuerligt arbete med att informera och utbilda 
kommuninvånarna i trafiksäkerhet. Exempelvis har det bedrivits 
trafiksäkerhetsarbete för all förskolepersonal, detta arbete ska fortsätta för att 
även omfatta alla lärare upp t.o.m. grundskolenivå.   
 
Asarums trafikmönster idag  
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I och med att delar av riksväg 29 byggdes ut i slutet av 90-talet och knöts ihop 
med E22 så har en betydande del av den tunga trafiken avlastats från att gå 
genom centrala Asarum, dock kvarstår det en viss tung trafik inom tätorten. 
Inom tätortsgränsen råder 50 och 30 km/timme.  
 
 
 
Gamla riksvägen 29, numera Mejerivägen delar av tätorten i söder och utgör en 
barriär. Vägen trafikeras av blandtrafik och hastighetsbegränsningen är 50 
km/timme. Många kör detta håll för att nå småindustriområdet i den västra delen 
av samhället. Trafikmätningar som gjorts av kommunen visar att 5000 fordon 
per dygn passerar här.  
 
Storgatan som leder rakt genom centrala Asarum har delvis byggts om, i 
omgångar. Senast skedde detta i slutet av 90-talet då cirka 400 meter av gatan 
miljöprioterades. Dock har gatan kvar sin ursprungliga sträckning det vill säga 
förbi kyrkan och affärerna. 
 
 

 
 
Storgatan är Asarums huvudgata där flera lokalgator ansluter. 
Trafikmätning utfördes i oktober-2001 i nära anslutning till korsningen 
Storgatan/Froarpsvägen Resultatet visade att medeldygntrafiken var 7000 
fordon.  Bullerberäkningar visar 63 dB(A) .Vid beräkningen har man räknat med 
att ca 5% är tung trafik. 
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Korsningen Storgatan /Froarpsvägen 
 
Korsningen Storgatan/Froarpsvägen var fram till september 2001 signalreglerad, 
då Karlshamns kommun beslöt att plocka bort trafiksignalerna. I samband med 
detta sänktes hastigheten från 50 km/tim till 30 km/tim inom ett begränsat 
område. 
 
En gångtunnel finns under Storgatan vid passagen Kyrkskolan-
Klockebackskolan. Barn som kommer från omlandet får skolskjuts och blir 
avsläppta på Klockebacken för att de ska gå via tunneln till Kyrkskolan. Man 
slipper på så sätt skolbussar på den trafikerade Stationsvägen. 
 
Infarten till Konsum och Post sker från Storgatan men här tillåts inte utfart, 
istället leds trafiken på Gröna vägen som går förbi bank och lågstadieskola med 
utfart till Storgatan. 
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Infart och utfart  till ICA, samt alla varutransporter till  Konsum och Post  sker 
till/från Storgatan till Granvägen. 
   
   
Offerkällsvägen som leder från Mejerivägen till Storgatan byggdes om under 
90-talet till en miljöprioriterad väg.  
 
 
Definition av en miljöprioriterad väg är: 
Med en miljöprioriterad väg menas att en huvudväg genom en tätort eller stad 
får ha kvar sin trafik men på fotgängarnas vilkor. 
(Vägverket; Publ.1999:85, VU 94 supplement 4) 
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Gång och cykelvägar i Asarum. 
 
Det befintliga gång-och cykelvägsnätet är relativt bra utbyggt. Separata GC 
vägar finns främst i grönområden och på de miljöprioterade gatsträckorna. Dock 
får cyklisterna köra blandat med biltrafiken på de mest trafikerade sträckorna  
–  i centrum… 
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Kollektivnätet 
 
Kollektivtrafiken består av 3 busslinjer som förbinder Asarum med Karlshamn, 
Svängsta, Mörrum och Olofström. Både mellan Asarum- Karlshamn och 
Asarum- Svängsta, Mörrum, Olofström kan man med buss ta sig i genomsnitt 
varje timme mellan kl. 06.00 - 24.00. På helgerna är trafiken betydligt glesare.  
 
 

 
                                               
 
Nuvarande linjesträckning och hållplatser täcker in centrum med avseende på 
avstånd till hållplats. Enligt Boverkets råd för utformning av gator och andra 
trafikanläggningar i staden klassar 400 meters gångavstånd till busshållsplats 
som bra standard.    
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Parkeringssituationen i Asarum 
 
I anslutning till de stora livsmedelsaffärerna Konsum och Ica är parkerings-
möjligheterna väl tillgodosedda. 
Ica har en större parkeringsplats med plats för cirka 80 bilar. Ica:s försäljnings-
yta är cirka 950 kvm.  
 
 

 
 
Under vardagarna är parkeringsplatsen oftast ödslig. Affärerna har störst 
besöksfrekvens under torsdag och fredags eftermiddagar fram till klockan 19.00 
samt lördags förmiddagar. Vid dessa tillfällen är parkeringsplatserna naturligt 
mer upptagna. 
 

     
I Icabyggnadens suterrängplan (västra del) finns idag folktandvården. I 
anslutning till denna finns 24 parkeringsplatser. 
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Till konsum finns 70 parkeringsplatser, deras försäljningsytan är cirka 850 kvm.      
Längs med Storgatan finns endast kantparkeringsplatser utanför blomsteraffär 
och sparbank. Mycket ofta uppstår problem med parkering då trafikanter 
parkerar i bussficka utanför spelbutiken.  
 

 
 
 
 
I anslutning till badhusparken finns 16 parkeringsplatser. 
På Stationsvägen utanför sparbanken finns 8 parkeringsplatser. 
  
   
Vari ligger problemen med den nuvarande trafiksituationen  i Asarum? 
 
 
Resultatet av enkätundersökning som jag har gjort, visar att invånarna upplever 
trafiksituationen i centrum som mycket rörig och bullrig vilket gör att det blir 
otrivsamt att vistas där. Asarums pensionärsförening har sedan hösten –2001 en 
studiecirkel, där man bland annat diskuterat trafiksituationen i centrala Asarum.  
Att problemen upplevs som påträngande kan man förstå när man tar upp ämnet i 
en studiecirkel.  
 
 
Problemen ligger i att det fortfarande är en del tung trafik som går genom 
centrum. Trafikanter parkerar i bussfickan och på trottoaren framför spelbutiken 
eftersom det saknas kantparkeringar längs Storgatan utanför småbutikerna.     
Här finns inte någon separerad cykelväg just genom den centrala delen av 
samhället, där trafiken upplevs som rörigast.  
Polisrapporterna visar att den vanligaste typen av trafikolyckor är där cyklist och 
biltrafikant är inblandad.  
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Varutransporter  
   
Trafiksituationen med varutransporter blandat med trafik som ska till och från  
ICA, Konsum och post  kan bli  kaotisk. 
Varubilar som skall till Ica kör in från Storgatan - Granvägen och har sin 
avlastning i södra delen av byggnaden, när avlastningen är klar kör man framför 
entre´delen och ut på Storgatan .Det kommer i snitt sex varubilsleveranser per 
vardag, däribland ekipage, upp till tjugofyra meter långa.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entrésidan till Ica 
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Uppehållstiderna för avlastning varierar eftersom det många gånger är 
chaufförerna som får packa upp varorna i affären. Problemet idag är att en viss 
köbildning uppstår vid lastkajen och att lastbilar måste passera framför 
entrepartiet. Man kan inte backa och köra ut på Gröna vägen eftersom det saknas 
utrymme.(intervju med affärsidkaren).   
Varutransporterna till Konsum kommer via Storgatan eller Gröna vägen och 
lastar av på butikens södra del och på baksidan (väster) om butiken. Idag är 
trafiken enkelriktad in till Konsum från Storgatan, och all trafik från butiken 
leds via Gröna vägen till Granvägen och Stationsvägen. Dock är det ett flertal, 
då framförallt varutransporterna, som trotsar enkelriktningen och kör ut på 
Storgatan. Antalet varuleveranser per vardag är i snitt sex stycken.  
 
 
 
 

 
Entrésidan till Konsum 
 
 
 
Trafikanalyser 
 
För att kunna lösa problemen har jag under mitt arbete genomfört 
trafiknätsanalyser av de centrala delarna i Asarum. Syftet har varit att dessa 
analyser ska ligga till grund för mitt förslag om en fortsatt miljöprioriterad 
storgata. 
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I det första skedet har gjorts en funktionsindelning av trafiknätet. 
 

 
 
Hastighetskarta 
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Olycksstatistik 
 
Mer eller mindre lyckad registrering av trafikskadade har funnits i de större 
städerna sedan mitten av 1980-talet. Problemet är att kunskapen om antal, var 
och hur de skadats är dålig. För lite resurser har satts in, prioriteringen har helt 
enkelt varit för låg (Vägverket). 
 
Polisen rapporterar idag uppgifter om olyckor med såväl personskador som 
olyckor som medför enbart egendomsskada inklusive olyckor där djur varit 
inblandade. Kvaliteten på information om egendomsskadeolyckor är mycket låg 
eftersom en stor del av dessa olyckor inte kommer till polisens kännedom. För 
viltolyckor tillkommer dessutom problemet med bristfällig lägesbestämning. 
Tidigare har antalet trafikolyckor varit ett mått på trafik (o) säkerheten. 
Utgångspunkterna har varit att om olyckorna minskar så kommer också antalet 
dödade och svårt skadade att minska.  
Vägverket beslutade att fr. o m den 1 januari 2000 enbart registrera trafikolyckor 
med personskada som följd.  
 
Om man tittar på de polisrapporterade olyckorna som skett i Asarum under år 
2000 fram till och med mars år 2001 visar de på 12 stycken.  
Tittar man på var olyckorna har skett så kan man inte peka på någon speciell 
plats i samhället där olycksfrekvensen har varit större än på någon annan plats. 
Vad man kan utläsa av rapporterna är att det oftast är motorfordon och cykel 
tillsammans som är inblandade (Polisrapporter från Karlshamns polishus). 
 
 
 
Övergångställen 
 
Analys av var de gående korsar gatan och hur många som använder 
övergångsställen. 
 
Jag har varit ute på plats och observerat under den tidpunkt på dagen då flest 
människor är i rörelse. Observationstiden har varit minst en timme och vid fyra 
tillfällen. 
Resultatet visade att de flesta inte använder befintliga övergångställen. 
I snitt var det 56 personer i timmen som sprang tvärs över gatan från 
konsumbutiken till spelbutiken på andra sidan gatan. Slutsatsen är att det var för 
långt till övergångstället, söder om korsningen vid Sparbanken för att man ska 
välja att gå över där. 
 
Detta övergångställe användes av i snitt 15 personer i timmen. 
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Längre ner på gatan finns Kyrkskolan med en gångtunnel under gatan som 
förbinds med Klockebackskolan. Många skolungdomar använder sig inte utav 
denna tunneln utan springer tvärs över gatan. 
Mitt emot kyrkan ligger ett övergångställe, detta användes i snitt utav tre 
gångtrafikanter i timmen.    
 

 
Befintliga övertångställen 
 
Slutsatser 
 

• För att de centrala delarna av Asarum ska bli trafiksäkrare och trevligare 
att vistas i bör man bygga om Storgatan till en miljöprioriterad gata. De 
gående ska kunna ta sig över gatan på ett säkert sätt. Hastigheten bör inte 
överskrida 30 km/timme. 

• Tillskapa kantparkeringsplatser längs Storgatan.  
• Flytta det nuvarande södra övergångställe i korsningen Storgatan/ 

Froarpsvägen, 10 meter söderut. 
• Ta bort övergångstället över Froarpsvägen.  
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Brottsförebyggande åtgärder 
 
Under mitt arbete har det framkommit att många människor känner sig rädda 
och otrygga på grund av den ökade kriminaliteten som råder i samhället. Gamla 
människor går gärna inte ut när mörkret har fallit. Många känner en rädsla för 
inbrott eller att bli överfallna.  
 
Jag har under mitt examensarbete haft möjligheten att medverka i Karlshamn 
kommuns ” Brottsförebyggande råd ” i Asarum. I denna grupp har närpolis, 
socialarbetare, lärare, tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
representanter från Hyresgästföreningen medverkat. 
Arbetet här har gett inblickar hur viktigt det lokala arrangemanget är för att 
försöka uppnå målen. De övergripande målen som Karlshamns kommun har satt 
upp är att alla människor som vistas och bor här ska känna sig trygga och säkra. 
Man ska arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten ibland 
samhällsmedborgarna. 
 
 
Bakgrund 
 
Det brottsförebyggande arbetet i Sverige har av tradition varit inriktat på social 
brottsprevention d.v.s. att förebygga genom att minska motiven hos människor 
för att begå brott. Hittills har uppmärksamheten varit mindre på sådana 
brottsförebyggande åtgärder som hindrar att tillfället gör tjuven. Detta gäller i 
synnerhet sådana åtgärder som är bebyggelseinriktad. Arbete som har inriktat 
sig på bebyggelsen har funnits lång tid i exempelvis i England, Nederländerna 
och Danmark. Det är främst dessa länder som har tagit initiativ till att ta fram en 
gemensam europastandard (CEN/TC 325, Comite´Europeén de Normalisation; 
Prevention of Crime by Urban Planning and Building Design) för att förebygga 
brott genom stadsplanering och byggnadsutformning. Inom CEN/TC 325 finns 
en terminologigrupp som arbetar med att definiera de viktigaste termerna inom 
området. En annan grupp Area Planning, arbetar med metoder för utformning av 
stadsmiljöer och bostadsområden. En tredje grupp Individual Buildings, arbetar 
med metoder för utformning av enskilda byggnader. Sverige representerar för 
närvarande i stadsplanegruppen genom Boverket och i byggnadsgruppen genom 
stöldskyddsföreningen. 
 
 
Hur ser det då ut i Karlshamns kommun ? 
 
Enligt Polisens brottsstatistik ( år 2000) för kommunen ökar brottsligheten.   
Bara i Asarum anmäldes under 1999 fyra hundra brott, av olika slag. 
    
Vilka är de som utövar brottsligheten? 
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Det är oftast män som begår brott. Männen svarar för cirka 84 % av den 
registrerade brottsligheten i landet. De svarar också för tio gånger fler våldsbrott 
än kvinnor. För stöldbrott blir skillnaden mindre; fem gånger fler män än 
kvinnor har registrerats för sådana brott. Olikheterna förklaras ofta med den  
olika könsrollsfostran som flickor och pojkar får. 
Ungdomar begår i genomsnitt flest brott och frekvensen är högst vid 15 års ålder 
för att sedan avta. Även om brottsligheten per capita är högst i ungdomsåren är 
antalet vuxna personer som begår brott avsevärt fler.(Ahlberg, BRÅ 1996:4). 
 
Vad är då kriminalitet och vad är orsakerna till kriminalitet ? 
 
Det bedrivs forskning och undersökningar om varför och hur orsaker till 
brottsligt  beteende uppkommer hos barn och ungdomar. 
Flera faktorer spelar in, men familjen är av central betydelse. Om barnet bor i ett 
område med hög brottslighet eller går i en skola där brottsligheten är hög, då är 
risken hög att detta avspeglar sig i barnets beteende. 
 
Var är platsen för brott ? 
 
I centrumområden och i socialt utsatta bostadsområden är ofta den sociala 
kontrollen lägre. Detta bidrar till att risken för att bli utsatt för brott och att 
känna sig otrygg är betydligt vanligare i denna typ av områden. Barn och 
ungdomar som begår brott gör det framförallt i bostadens närmaste 
omgivningar.     
Det egna bostadsområdets problemnivå är den viktigaste faktorn som påverkar 
risken att utsättas för stöld, skadegörelse och våld i bostäder   
 
De flesta som blir utsatta för stöld och skadegörelse blir det i sitt eget                     
bostadsområde   
 
Otrygghet i det egna bostadsområdet är störst bland dem som bor i områden med 
en hög problemnivå och bland dem som själva utsatts för brott. 
 
Kan man applicera dessa utgångspunkter i en liten ort som Asarum? 
 
Självklart är att man i planeringsprocessen alltid har brottsförebyggande 
åtgärder med från början av arbetet, lika väl som man har en miljö- 
konsekvensbeskrivning. Som planerare kan man inte påverka de sociala 
aspekterna, men väl planeringen av samhällets olika funktionsdelar: 
 
Att möjliggöra en överblickbarhet för de boende och näringsidkarna. En vacker 
och välvårdad miljö som alla är rädda om, samt väl upplysta och trafiksäkra 
rum.   
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Boendets betydelse  
                                                                                                                              
En bra boendemiljö bidrar till en bättre start i livet och därmed till minskad 
brottslighet. I olika boendemiljöer finns olika risk för att ungdomar ska komma i 
kontakt med brottslighet. Ju fler invånare i området som har sociala problem 
eller är brottsligt belastade, desto större är risken att ungdomarna blir kriminella. 
Generellt sett bor det fler brottslingar i socialt utsatta bostadsområden än i andra. 
Eftersom många av hushållen är socialt och ekonomiskt resurssvaga får också 
föräldrarna en svårare fostransroll än i andra områden. (Brott, bebyggelse och 
planering, sidan 35)                                                                                    
 
Kan man då som planerare påverka bebyggelsestrukturen så att brott förhindras? 
       
Det man allra först tänker på är rent fysiska hinder såsom murar, stängsel och 
larm som försvårar för brottslingar att komma åt brottsobjekten. I amerikanska 
samhällen kan man se exempel på ytterligheter vad det gäller fysiska hinder. I de 
så kallade " gated communities" där bostäderna är omgivna av murar, stängsel 
och där man har anställda vakter som kontrollerar vilka som tillträder området. 
Även i Sverige kan man se exempel på fästningsbyggande. När byggnader i 
stadskärnorna får så höga fönsterliv att man som förbipasserande endast har en 
husgrund i ögonhöjd så ger detta en känsla av förskansning. 
 
Territorialitetsprincipen 
 
Det finns belägg för att fysiska hinder i bebyggelsen har en direkt 
brottsreducerande effekt. Exempelvis höga murar, stängsel, inbrottssäkra dörrar 
och fönster etc. Det är dock inte lika säkert att symboliska hinder som 
anvisningar, skyltar och andra sätt att markera tillhörigheten i den byggda miljön 
har någon brottsreducerande effekt. 
Det sätt vi är uppfostrade och de normer vi tillägnat oss genom livet har 
betydelse för vår uppfattning om ” mitt och ditt ” och skapar olikheter redan vad 
gäller respekten för det som är privat och det som är offentligt i den byggda 
miljön. Ännu svårare är det att i bebyggelsen ge signaler om det som är 
halvprivat och det som är halvoffentligt. 
När man med olika åtgärder i den byggda miljön försöker åstadkomma 
symboliska hinder mot brott genom att markera tillhörighet tillämpar man det 
som forskarna kallar territorialitetsprincipen. ( planera bygga bo; Boverkets 
tidskrift 1997 nr 6) 
 
Bra exempel är Sibeliusparken, Köpenhamn.  
 
Sibeliusparken är byggd 1986 och 1994 och består av flerbostadshus med 
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sammanlagt 265 lägenheter. Vid områdets planering har Danska 
Ingenjörsförenings rekommendationer ” Teknisk forebyggelse af vold och 
härverk” varit vägledande. Här är territorialitetsprincipen väl utvecklad. 
Gränsen mellan det offentliga rummet (gatan) blir uppenbar när man går in 
genom huvudportalen och når det halvoffentliga (innertorget). För att sedan 
närma sig de privata zonerna, från lokalgatorna. Entrén till varje lägenhet har 
dragits ut från själva byggnaden på så sätt har man kontroll att kunna iaktta 
annalkande besökare. Man har även från sin lägenhet full uppsyn på lokalgatan 
som går genom bostadsområdet. Förutsättningarna för social kontroll blir 
mycket bra genom att fönstren är placerade så att synligheten blir bra såväl utåt 
som inåt. Överblickbarhet och synlighet är sociala hinder mot brott. 
 

      
 
Sibeliusparken i Köpenhamn 
 
 
 

Högsbohöjden i Göteborg, 2002 
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Brottsförebyggande åtgärder i planeringen är en viktig aspekt som man hela 
tiden ska ha med i arbetet. 
I mitt arbete med Asarum har jag varit i kontakt med närpolisen. Det har under 
de här samtalen framkommit att det förekommer en hel del brottslighet. I denna 
region av Blekinge är förekomsten av narkotika väl utbredd, mycket därför att vi 
har en färjeförbindelse med de baltiska länderna via Stillerydshamnen. 
Narkotikabrott är en vanlig företeelse som har krupit långt ner i åldersgrupperna. 
Följderna av dessa brott är en stor oro och rädsla bland befolkningen för inbrott, 
överfall och vandalism.  
Vad man kan göra i den fysiska planeringen är framförallt att skapa allmänna 
och privata platser med stor överblickbarhet, inga skymda platser och med bra 
belysning. Dessutom välja ett material som står emot förstörelse.          
 
 
Belysning 
 
En utav de viktigaste aspekterna ur både brottsförebyggande åtgärder och för att 
uppnå ett välbefinnande i den byggda miljön är en välplanerad belysningsplan. 
Anders Liljefors har givit ut en rad publikationer och böcker samt har 
föreläsningar om hur man bör tillämpa kunskaper i belysningsteknik. 
 
Från föreläsningen vid Gräsviks högskola 1996 säger han; att en belysningsplan 
kan utgå från synupplevelser och kunskaper om visuella samband mellan ljus 
och rumsupplevelser. Därvid är direkt uppfattbara förhållanden som ljusnivå, 
ljusfördelning, skuggor och glansdagar centrala liksom upplevelser av färger på 
människor och föremål, rumsytor och på ljusskenet samt på ljuskällan i sig. 
Inverkan av bländning är väsentligt i nattmiljö.  
 
I publikationen Fasadbelysning i Stockholm: råd och riktlinjer 1992 skriver han 
om riktlinjer för att uppnå bästa resultat. Liljefors har i sin bok flera synpunkter 
på riktlinjer: 

• Man bör tillämpa en varierad belysning till fördel för stadsrummets och 
byggnadernas utseende kvällstid. 

• Att försöka samordna den yttre belysningen såsom gatubelysning, 
ljusstyrka, fasadbelysning genom att endast tillåta måttlig ljusnivåer. 

• Tänka på så att en fasadbelyst byggnad inte blir för ljus för då är risken att 
omkringliggande byggnader uppfattas för mörka. Man måste finna en 
balans så att inte vissa delar blir för upplysta då kontrasterna blir för 
skarpa och intilliggande partier uppfattas som mörka hål. 
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Asarums belysning idag    
 
Längs Storgatan finns höga belysningsstolpar med varierande längd mellan dem. 
Stolparna är i huvudsak placerade på den västra sidan av gatan. Fasadbelysning 
finns på Konsum. Framför Ica finns en hög stolpe och på den befintliga 
parkeringsplatsen står tre stolpar. Vid dagcentralen och biblioteket är två höga 
belysningsstolpar utplacerade. Man kan idag inte utläsa någon struktur i 
placeringarna av belysningsstolparna, ej heller någon enhetlighet gällande  
utformningen av stolparna eller armaturerna. 
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Mitt planförslag: 
 
 
UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅL 
 
Med utgångspunkt från analyser och faktaunderlag har jag kommit fram till att 
det måste ske en förändring av Asarums centrala delar. Detta för att orten ska 
kunna stärka sin roll som en trevlig ort att bo och leva i. 
  
Den kommersiella servicen på orten är idag bra men risker för ett sviktande 
kundunderlag föreligger då ytterligare etablering av stormarknader pågår både i 
Karlshamn och Ronneby. Det är viktigt med en upprustning av de centrala 
delarna för att behålla Asarums kundkrets. 
   
Målet är att i framtiden kunna erbjuda den alltmer växande andelen äldre 
personer mindre lägenheter i centrala samhället, men också för att kunna locka 
nya människor till eller för att få ungdomar att stanna kvar på orten. 
Målet är även att bevara och förstärka de historiska platser och miljöer som 
finns kvar. 
 
Problemet med Asarums centrum är att det inte finns någon central 
samlingsplats. Besökare till centrumet möts av stora asfalterade parkeringsytor, 
som inte utnyttjas till fullo. Bebyggelsen är splittrad och det är en livlig 
genomfartstrafik på en bred genomfartsgata. Grönska saknas.  
Miljön utanför den befintliga dagcentralen och biblioteket är inte trivsam.  
Man har även problem med vandalism och inbrott  i de centrala delarna.  
 
Genom att föreslå ett trivsamt och tryggt torgrum, där bostäderna skapar ”ögon” 
som ger en bra överblickbarhet över torget. Med en bra belysning, uppnås ett 
torgrum som kan kännas säkert att vistas i. 
 
Torget möjliggör torghandel, vilket man saknar i Asarum. Det öppnar dessutom 
möjligheter för ett centralt cafe´ med uteservering. Detta leder förhoppningsvis 
till ett livfullt centrum. Genom att förtäta bebyggelsen med ett hus innehållande 
smålägenheter för äldre frigör man med all sannolikhet villor för en så kallad 
"generationsväxling", av bebyggelsen. Detta i sin tur kan leda till en ökning av 
befolkningen och därmed även serviceunderlaget i samhället. Med en bättre och 
säkrare trafikmiljö skapas ett lugnare tempo. Ett grönstråk och en vacker 
granitskulptur som hjälper till att binda ihop det annars så splittrade miljön. 
Dagcentralen och biblioteket som idag ligger i kanten av centrat knyts till den 
nya bebyggelsen och torgrummet.        
 



 46

 
 
 
 



 47

 
Förändring av nuvarande fasader 
 
Både Konsum och Ica´s entréer är vända ifrån den nya torgbildningen. För att få 
en mer samlad bild och fler människor till själva torgdelen så bör Ica ändra sin 
entre´ till mitten av den östra långsidan av byggnaden. 
 

 
Nuvarande entré i högra delen av byggnaden.  
 
Markbeläggningen förstärker entrén och med denna åtgärd uppmärksammas 
lastbilschaufförerna extra till försiktighet, då de har levererat varor till affären. 
För Konsums del bör man öppna upp en ny entre´ i den nordöstra hörnan av 
byggnaden och med hjälp av markeringar i markbeläggningen förstärks entrén. 
Den befintliga entrén bör vara kvar eftersom det är den naturliga ingången från 
parkeringen samt in till postkontoret. 
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Ny bebyggelse 
 
Väster om Ica:s parkeringsplats finns idag ett enplanshus som inrymmer en 
skoaffär, i mitt planförslag rivs denna byggnad för att ge plats för nya 
parkeringsplatser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Befintlig affärsbyggnad 
 

 
 
 
 
 
Ny bebyggelse utgörs av ett fler-familjhus placerat på Ica: s nuvarande 
kundparkeringsplats. Huset ska innehålla smålägenheter för äldre och yngre då 
det idag finns ett uppdämt behov för dessa typer av bostäder. 
 
Med hänsyn till marknivån mellan Storgatan och den befintliga parkerings-
platsen bör en typ av suterränghus byggas. Entréerna bör vara i gatunivå mot 
Storgatan. De ska vara väl upplysta och synliga.  
Mot söder kan i suterräng-våningen placeras en affärslokal samt ett café. 
 
 
 
Genom att placera huset i detta läge får man ett naturligt torgrum i söderläge. 
I källarplan anordnas parkering. Totalt är huset i fyra plan.   
Byggnadens fasad bör utformas med tanke på känslighet för skadegörelse, 
utsatthet för klotter samt klättringsmöjligheter. Bottenvåningen kan t ex ha en 
annan färg eller profileras på annat sätt än övriga huskroppen för att eventuellt 
underlätta sanering. Sanering kan underlättas genom att fasadens yta 
vaxbehandlas mot graffiti. 
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Förslag till förändring av Storgatan samt ny bebyggelse. 
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I väster bildas en vindskyddad gård där man till varje lägenhet kan markera 
privata och halv-privata zoner. 
 
 
 
 



 51

 



 52

Torget 
 
Torget innefattar rummet framför Ica: s entre´ samt torgrummet norr om 
Granvägen som blir en öppen samlingsplats, cirka 1000 kvadratmeter stort. 
Läget gör att man får en skyddad plats i söder och ett grönstråk som bildar en 
vägg i öster. I brottsförebyggande syfte är det viktigt att det finns en 
överblickbarhet, att det bor och finns människor som har översyn över torget att 
det finns folk dygnet runt kring affärsverksamheten. 
Parkeringsplatsen har flyttat till den västra sidan av torget. Inom torgrummet 
finns 3 handikapparkeringsplatser. På torget skall finnas möjlighet till 
torghandel samt en uteservering från cafét, allt enligt önskemål från boende i 
Asarum. 
Granvägen delar av torget med en väl markerad övergång till södra delen av 
torget. För att stärka känslan av samhörighet mellan de båda torgrummen 
placeras en förlängd vattenskulptur i granit, över de båda platserna. Vattnet 
ledes under gatan för att sedan pumpas upp till den andra torgdelen. Vattnet kan 
med fördel vara dagvatten som tas omhand och sedimenteras innan det leds bort 
i befintliga dagvattenledningar. Dessa kan ledas till det gamla flygfältet, väster 
om centrum där en större dammanläggning kan byggas. (Inspirationskälla har 
varit dagvattenhanteringsbyggnad i granitsten, Växjö).  
 

 
Befintlig miljö utanför ICA-butiken    
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Vatten skulptur, Linneparken Växjö 2003  
 
 
Växjö kommun har genomfört ett omfattande arbete med dagvattenhanteringen i 
Växjö samt parkanläggningarna kring Växjösjön, under åren 2000-2003.    
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Markbeläggningen kan förslagsvis vara smågatsten med en kombination av 
betongplattor som är lättare för rörelsehindrade personer att ta sig fram på. 
 

 
Inspirationsbild; Svintorget, Uppsala  
(Arkitektur; 1992 nr 5 , foto Å Eriksson) 
 
 
 
 
Belysning  
 
Belysningen skall upplevas vacker såväl dag som natt, samtidigt som den ska ge 
tillräckligt med allmänbelysning för att man ska kunna känna sig trygg. 
Med belysningens hjälp kan man förstärka torgrummet och riktningarna. 
 
Längs med Storgatans gång- och cykelväg placeras belysningsstolpar med en 
höjd av fyra meter och cirka tio meters mellanrum. Armaturerna utrustas med 
bländskydd. Genom att använda låga stolpar skapas en småskalighet.   
Belysningspollare placeras mellan de båda torgrummen, för att markera 
Granvägen. 
    
Undervattensbelysning i granitskulpturen som löper som den sammanhängande 
länken mellan de båda torgrummen.  
 
Markarmaturer nedsänkt i marken för belysning av vegetation. 
Övrig belysningsarmatur skall ges en höjd av 3 meter. Fasadbelysning placeras 
vid takfoten. 
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Belysningsplan 
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Torgbild om natten 
 
 
 
 
Vid val av lampor är kvicksilverlampor fördelaktiga eftersom det ger både vitt 
och varmt sken. Ljuset återkallar kalla färger bra, så grönska liksom snö och 
reflexer i vattnet blir vackert friska.  
 
Förslag till belysningsstolpar 
 

  
Foto; ur L Poulsens produktkatalog  2003 
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Övrig torgmöblering 
 
Vattenskulpturen, skall vara utformad så att det är möjligt att sitta på den. 
Mellan träden som ger skugga under varma sommardagar placeras bänkar. 
Cykelställ placeras vid de olika entrépunkterna så de inte utgör ett hinder för 
funktionshindrade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drottninggatan, gårdsgata Karlshamn 
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Granitpållar placeras för att markera Granvägen. Även på Froarpsvägen för att 
markant avskilja cirkulationsplatsen cykelbanan. 
 
 

    
Odenplan, Stockholm 
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Illustrationsplan över torgförslaget 
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TRAFIK 
 
Vägstyrning 
 
Idag är det en stor andel tung lastbilstrafik som går genom de centrala delarna av 
Asarum. Det finns t.ex ett utbrett småföretagscentra, ABU och högskolefilial i 
Svängsta, samt ett sågverk strax norr om Asarum. 
 
Genom att förbättra vägskyltningen på E22 skulle man kunna styra den tunga 
lastbilstrafiken bort från själva centrumet. Vägskyltningen på Europavägar 
åligger vägverket.  
 
Kommer man från österifrån  på E:22 uppfattar man att man ska svänga av vid 
andra avtagsvägen mot Asarum istället för att fortsätta till den tredje 
avtagsvägen mot Växjö, för att exempelvis komma till Svängsta, och man leds 
genom tätorten. Samma sak gäller om man kommer väster ifrån.  
 
      
Den allmänna uppfattningen bland Asarums invånare är att trafiken upplevs som 
störande och bullrig men bilen är ofta ett måste för att man ska kunna förflytta 
sig i ett område som är relativt glesbyggt. Jag anser inte att det handlar om att 
förbjuda trafiken, utan begränsa den tunga lastbilstrafiken. En viss genomfarts- 
trafik skapar liv till orten. Jerker Söderlind skriver att vi inte ska planera för 
bilen, som vi gjort de senaste femtio åren där man haft bilens krav som 
måttstock. Bilen bör vara välkommen om den uppför sig på stadens villkor 
(måttlighetsbilismen på sidan 104 i Stadens renässans, 1998).   
 
 
 
Miljöprioriterade Storgatan 
 
Enligt förslaget bör man fortsätta utbyggnaden av den miljöprioriterade 
Storgatan där 30 km/timme bör råda genom hela den centrala delen. För att 
dämpa hastigheterna görs en avsmalning av Storgatan genom att anlägga 
avgränsande partier i mitten av gatan, utförande på så sätt att gatan inte blir rak 
utan får svaga svängar. Gatubredden ska inte understiga tre meter på något 
ställe. 
 
I korsningen Storgatan/Froarpsvägen anläggs en minicirkulationsplats. Detta är 
ett enkelt och effektivt sätt att dämpa hastigheten och förenklar trafiksituationen 
i korsningen. Den bör utformas så att den blir överkörningsbar, så att den inte 
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skapar framkomlighetsproblem exempelvis för utryckningsfordon eller  
eventuell tyngre trafik som måste köra igenom samhället. 
Den nu enkelriktade infarten till Konsum, bör vara dubbelriktad så att även 
utfart även tillåts. Effekten blir att trafikflödet minskar på Stationsvägen förbi 
lågstadieskolan. 
En gång- och cykelbana anläggs på Storgatans västra sida där de knyts ihop med 
den befintliga cykelbanan på Offerkällvägen. De mest påtagliga målpunkterna 
finns på Storgatans västra sida.  
Cykelbanan avskiljs med granitkantsten i nivå med gatan. Mellan cykel- och 
gångväg anordnas en zon där träd planteras och belysning placeras. Träden 
planteras med cirka 10 meters mellanrum. Exempelvis kan Bärapel planteras 
som inte växer så höga. Dessutom har det trädet en vacker krona och bladverk 
som inte är så vid. Träden blommar på våren och bär frukt på hösten. 
Avdelarna i gatan och trädplanteringen utföres med kullerstensbeläggning lika 
som vid gång och cykelvägen. 
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Övergångställen 
 
Nuvarande övergångstället mittemot Konsum flyttas tio meter söder ut. Motivet 
till detta är resultatet av undersökningen som visade att flertalet av 
gångtrafikanterna korsade gatan där. 
Övergångställen skall vara väl upplysta och markerade med tanke på de 
funktionshindrade, äldre och barn, de mest utsatta grupperna i trafiken. 
Fördelen med snedställda övergångställen är att personer som ska gå över gatan 
har huvudet i samma riktning som den mötande trafiken, man får lättare 
ögonkontakt med bilföraren och säkrar därmed ytterligare passagen.    
   
 
 
 
 
Parkering  
 
För Ica: s del innebär det att nuvarande kundparkeringsplatser tas i anspråk         
(idag finns cirka åttio parkeringsplatser som främst utnyttjas torsdag, fredag 
kväll och lördagsförmiddagar). I förslaget visas möjlighet till en ny 
parkeringsplats om nuvarande barackbyggnad, skoaffär finns rivs. Här kan 
möjliggöras trettiotre nya parkeringsplatser. Skoaffären kan erbjudas affärslokal 
i det nya planerade huset.                 
Möjlighet finns till att samutnyttja folktandvårdens tjugofyra parkeringsplatser 
som inte används kvällstid eller lördagar, för kundparkering. 
 
Konsumaffären är väl tillgodosedd med parkeringsplatser. 
 
Boverkets rekommendationer anger sextio parkeringsplatser till 1000 
kvadratmeter försäljningsyta, vilket för ICA: s del innebär femtioåtta 
parkeringsplatser (deras försäljningsytan är 950 kvadratmeter).   
Karlshamns kommun tillämpar 40 parkeringsplatser till 1000 kvadratmeter 
säljyta. Slutsatsen blir att parkeringsbehovet för ICA är tillgodosedd. 
 
Inventeringen har visat att det saknas sidoparkeringar på Storgatan. Det är 
många som parkerar i bussfickan vid spelbutikerna. 
I mitt förslag tillskapas sju sidoparkeringsplatser på Storgatans västra sida 
utanför Sparbank och blomsteraffär. På gatans östra sida tillskapas fem 
sidoparkeringar därutav en handikappsplats utanför småbutikerna.     
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Varutransporter 
 
Varutransporter till och från butikerna är en nödvändighet. Situationen med 
lastbilstrafik framför Ica entre´n är inte önskvärd. En möjlighet till en gemensam 
inlastningszon för Konsum och Ica är inte relevant med tanke på 
nivåskillnaderna mellan affärerna. Kostnaderna blir för höga i förhållande till 
antalet varutransporter. Av utrymningsskäl är det inte möjligt med vändplats för 
lastbilarna bakom Ica-affären. Man kan inte heller leda trafiken ut i korsningen 
Storgatan – Froarpsvägen. Varutransporterna kommer i förslaget att ledas 
framför entrepartiet med en bredd på sju meter. Denna passage avskiljs med 
vattenskulpturen och växtlighet. 
För Konsums varutransporter som idag har sin infart från Storgatan kommer 
även utfart att tillåtas, vilket minskar trafikflödet på Stationsvägen. 
  
 
 
 
Dagcentralen och biblioteket 
 
 

 
Befintlig dagcentral med parkeringsplatsen 
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En förbättring av miljön kring dagcentralen och biblioteket kan uppnås genom 
att utöka grönstråket till att omfatta även Dyks väg. På detta sätt binds 
dagcentral och bibliotek till centrumdelen. Utemiljön utanför dagcentralen 
utgörs idag utav ett plank som är uppsatt som skydd kring dagcentralens 
uteplats. I mitt förslag bygger man in denna plats och utökar dagcentralens 
uteplats, skyddad av planteringar. Genom att göra en inbyggnad kan de äldre få 
en bättre känsla av inne/ute  året om. En del av marken beläggs med betongsten 
för att underlätta för de funktionshindrade. En bit av markområdet gräsbesås. En 
halv-cirkelformad stenbänk med indelade planteringskärl utgör utsmyckningen 
av denna gård. 
 
 

 
 
Illustrationsplan över utemiljön 
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Inspirationsbilder till dagcentralen hämtade från Bomässan Malmö 2002 
 
Med en trafiksäkrad väl upplyst övergång över Storgatan får man ett nära 
samband till den nya bebyggelsen och torget.          
Genom en omplacering av de befintliga parkeringsplatserna blir marken utanför 
dagcentralen mer sammanhängande.         
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Ledstråksplattor som läggs på övergångställen, till hjälp för de synskadade. 
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