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FÖRORD
Detta examensarbete är det slutgiltiga momentet för 
magisterexamen inom Fysisk planering vid Blekinge 
Tekniska Högskola. Arbetet påbörjades i september 
�008 och avslutades juni �009. 

Mårten Dunér har varit min huvudhandledare och 
Anette Andersson har varit biträdande handledare. 
Kontaktperson på Karlshamns kommun har varit 
Mikael Bäckman. 

Jag har valt att skriva mitt examensarbete om 
Asarum i Karlshamns kommun i Blekinge. 
Karlshamns kommun beskriver endast övergripande 
utvecklingsmöjligeter för samhället i översiktsplanen 
från �007, en samlad bild över Asarum saknas.  Jag 
såg detta som ett gyllene tillfälle att arbeta utefter ett 
helhetsperspektiv över ett samhälles framtida utveck-
ling. Mitt arbete bygger på egna ställningstaganden 
och idéer om hur jag anser att Asarum bör utvecklas 
för att bäst ta tillvara på de kvaliteter och möjligheter 
som finns. 

Tack till mina handledare, familj och vänner 
som stöttat mig under arbetet och kommit med kloka 
synpunkter. Jag vill även tacka samhällsbyggnads- 
förvaltningen i Karlshamn för hjälp med underlags-
material, utlåning av cykel och för ett varmt 
välkomnande. 

// Anna Ekman
Karlskrona 2009
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EN SAMLAD BILD ÖVER ASARUM
För att ge en samlad bild över Asarums utveckling 
har jag valt att skriva mitt examensarbete likt en 
fördjupad översiktsplan. Mitt arbete fokuserar främst 
på var lämpliga utbyggnader av bostäder bör ske för 
att komplettera dagens bostadsutbud och därmed 
stärka karaktären som bostadsort. Utbyggnads-
områdena ligger dels där närheten till den tätortsnära 
naturen tas tillvara, men även där större variation av 
bostadsmiljöer än vad som finns i Asarum idag kan 
ges. En annan viktig aspekt vid val av utbyggnads-
områden är närhet till service av olika slag, såsom 
kommersiell- och offentlig service men även till 
kollektivtrafik. I en liten tätort som Asarum ska man 
i större grad kunna röra sig till fots eller med cykel 
till olika servicefunktioner. Det är av stor betydelse 
att nya bostäder planeras nära servicen så att 
underlaget för denna ytterligare stärks. För att 
vidareutveckla Asarum som bostadsort ses även 
servicen över, detta för att i takt med ökade bostäder 
och invånare även erbjuda en fortsatt god service.

Asarum omges av naturmark, dels av kuperade 
skogsområden men även av ett öppet odlings-
landskap. Naturmiljön är en betydelsefull del i 
Asarum och bidrar till den lantliga karaktär som 
präglar orten. Vid en expansion av samhället tas 
naturmark i anspråk för att ge plats åt nya bostäder. 
Detta skapar en motsättning mellan utveckling av nya 
bostäder och bevarande av naturmark. Är det möjligt 
att bygga bostäder på naturmark samtidigt som man 
utvecklar de tätortsnära rekreationsområdena och 
bevarar naturen? För att kunna beakta båda intressena 
är det viktigt att skapa sig en helhetsbild över 
Asarum, vilka områden som är lämpliga för byggna-
tion men även vilka naturområden som är viktiga att 
bevara för rekreation och landskapsbild. 

De båda intressena har stor betydelse för 
Asarums utveckling till en ännu bättre bostadsort 
med vackra boendemiljöer. Ges ingen samlad bild 
finns risk att flertalet mindre naturområden tas i 
anspråk och att slutligen större naturområden berörs 
och förlorar sin funktion. En mer spontan bebyg-
gelseutveckling kan ge förödande konsekvenser för 
naturområden, då rollen för rekreationslivet inte 
utretts i ett större perspektiv.  Det är därför viktigt att 
fastställa vilka naturområden som har en stor roll i en 
orts gröna miljö för att sedan bevara dessa mot 
skadliga ingrepp, det är viktigt att 
planera utifrån ett helhets-
perspektiv av samhället. 

Texten till höger är skriven av Alice Tégner, en av 
våra främsta barnvisetonsättare. Trots de stora 
förändringarna som skett i bygden finns den skönhet 
Alice beskriver med visan kvar än i dag. 
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Tili, tara på söndag skall vi fara långt opp i Asarumsdala. Där ä’ 
gott att vara, där bygger svala, där sjunga näktergala. Där sitter 
gubbar på ekestubbar, spela på fela. Och där dansa fruar med röda band 
i luva, guldband i luva.

Tili tara på måndag ska vi fara långt opp i Asarumsdala. Där ä’ gott 
att vara, där bygga svala, där sjunga näktergala. Där leka barna på 
ängen, vid kvarna, barna vid kvarna. Där dansa dräng å piga, de bocka 
och de niga, bocka och niga.

Tili tara på torsdag ska vi fara långt opp i Asarumsdala. 
Berta och Maria, Emma och Sofia och mors egen lilla Pia. Där åka vi i 
höet, bredvid springer fölet, lilla rara fölet. Där gå vi vall med 
korna och slippa ta’ på skorna, bort med strumor och skorna.

Tili tara på lördag ska vi fara långt opp i Asarumsdala. Åarna de 
brusa bland bokarna de ljusa, bokarna de ljusa. Där lyser körka bak 
almarna mörka, där lyser mörka. Där springer hinden och där blommar 
linden, men nu somnar vinden.

“I Asarumsdalen” av Alice Tégner
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I.
INTRODUKTION
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Ett bra boende påverkar både tillväxt och välfärd i 
en kommun, utveckling av boendemiljöer är därför 
av stor vikt i planeringen. Att planera för bostads-
bebyggelse i bra kommunikationslägen med god 
tillgänglighet till tätortsnära park- och naturområden, 
kollektivtrafik och service är en viktig grundpelare 
i ett hållbart samhälle. En princip som passar väl in 
på Asarum. I takt med ett ökat boende kan servicen 
utvecklas, med ökade fritidsaktiviteter, fler verksam-
heter och affärer, vilket ökar ortens livskraft. 

Vid inflyttning och befolkningsökning i orterna tas 
naturmark i anspråk för exploatering  och många 
intressen måste samordnas. Till förmån för exempel-
vis ekonomiska aspekter är det vanligt att bevarande 
av naturmark bortprioriteras. Bostadsområden där 
natur till större delar bevarats har kvaliteter som är 
högt skattade. Studier visar att närhet och tillgång till 
naturmiljöer har goda effekter på människan. Då 
Asarum är en liten tätort med omgivande natur-
miljöer finns möjligheter att skapa goda boende- 
miljöer med natur runt husknuten.

I samband med att översiktsplanen �007 antogs 
upphävdes den fördjupade översiktsplanen för 
Asarum från �99�, kommunen saknar därför en 
samlad bild över hur Asarum ska utvecklas och hur 
man ska ställa sig till nya exploateringsprojekt. I 
Karlshamns översiktsplan �007 ges förslag på ut-
byggnadsområden för bostäder, verksamheter och 
tätortsnära rekreationsområde i Asarum. Detta 
beskrivs endast övergripligt och jag anser att man 
bättre bör utveckla de värden som gör Asarum till en 
bra ort att leva i. Mitt förslag ger en samlad bild över 
vilka möjligheter som kan finnas för orten. 
Asarum har goda värden som bostadsort och kan 
även fortsättningsvis utgöra ett komplement till 
Karlshamns bostadsutbud. Att bättre ta vara på de 
varierande och vackra naturmiljöerna för att skapa 
nya och spännande boendemiljöer där platsen ger 
förutsättningarna. Men även skapa nya bostäder i 
centrala Asarum för att stärka ortens service och 
stärka centrum till en mötesplats för Asarumsborna 
samt lyfta fram viktiga rekreationsområden och 
skapa kopplingar mot vatten- och odlingsmiljöer.  
Detta är tankar värda att bygga vidare på.   

BAKGRUND
Syftet med examensarbetet är att visa på hur 
Asarum kan utvecklas som bostadsort med ett mer 
variationsrikt bostadsutbud dels präglat av platsens 
naturvärden men även bostäder i centrala samhället 
för att skapa ett levande centrum med stärkt service. 
Examensarbetet ger förutom nya bostäder förslag på 
utveckling av service och rekreationsområden vilka 
tillsammans stärker och utvecklar Asarum till en god 
ort att bo i. 

SYFTE
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PROBLEMFORMULERING
Markanvändning

Det nära avståndet till Karlshamn och de goda 
kommunikationsmöjligheterna är viktiga förutsätt- 
ningar för Asarums framtida utveckling. Asarum blir 
på så vis attraktivt för bland annat bostadsbebyg-
gelse. Ortens handelscentrum har ett tillfredsställande 
utbud av service men saknar funktionen som mötes-
plats. Delar av orten används som rekreationsområde 
för såväl boende som besökare, nybyggnation står då 
i konflikt till bevarandet av naturen. Delar av 
Asarum består av kuperat landskap med inslag av 
berg. Att bebygga dessa områden skapar såväl hinder 
som möjligheter, med exempelvis merkostnader men 
även ett spännande intryck kan skapas.

Vilka områden är lämpliga att bebygga utan att ta i 
anspråk viktiga rekreationsområden?	

Hur ställer man sig till topografin? 

Hur kan Asarums serviceutbud utvecklas och 
centrum bättre fungera som ortens	mötesplats?

Bebyggelse

Asarum präglas av bostadsbebyggelse från olika 
utbyggnadsfaser med olikartade utformningsideal. 
Områden byggda under �0- och �0-talet har fokus 
varit att skapa bostadsmiljöer med ljus, luft och 
naturlig grönska, medan �0- och 70tals områdena 
mer fokuserat på effektivitet kring byggnadsteknik. 
Idealen präglar områdena och ger dem olika 
karaktärer. Merparten av Asarums bostadsbestånd 
består av småhusbebyggelse uppfört under 
�900-talets andra hälft, vilket medför större 
bostadsområden av mer enformig karaktär. 

Hur kan ett mer varierat och spännande 
bebyggelseutformning skapas?

Hur kan mötet till kringliggande bebyggelse och 
natur ske? 

Vilka möjligheter finns för olika typer av  
bebyggelse för att skapa ett mer	blandat 
bostadsutbud?	

Grönstruktur, 
rekreation & fritid

Landskapet i Asarum är variationsrikt, här finns såväl 
kuperat som flackt landskap. I vissa delar är odlings- 
landskapet mest framträdande medan det på andra
platser pågår bete, i  östra Asarum är skogsland-
skapet dominerande. Öster om samhället rinner 
Mieån söderut mot Byasjön. Det öppna jordbruks-
landskapet ger intressanta vyer medan skogs-
områdena är populära rekreationsområden för bland 
annat motion och fritidsändamål.    

Hur kan allmänhetens tillgänglighet till 
rekreation öka? 

Vilka grönområden är bevarandevärda och vilka 
kan vidareutvecklas?		
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METOD & LÄSANVISNING
För att lära känna Asarum och utforska dess 
karaktär har orten inventerats vid olika tillfällen. 
Vid inventeringarna har markanvändning och olika 
övergripande strukturer såsom grönska, kommunika-
tion, bebyggelse, verksamheter och service studerats. 
Förutom nuläget beskrivs och analyseras Asarums 
historia. Detta bidrar till en känsla för samhällets 
själ, kvaliteter och brister. Litteraturstudier liksom 
diskussioner med kommunens tjänstemän har skett 
fortlöpande under arbetets gång för att skapa ett kon-
tinuerligt kunskapsinhämtande. Utifrån inventering, 
analyser och studier har jag skapat mig en bild över 
gällande förutsättningar och lämplig planerings-
inriktning. Utifrån detta har ett förslag utformats på 
hur Asarum kan utvecklas i framtiden. 
 
Examensarbetet är uppdelat i sex olika delar. Den 
första delen, introduktion, beskriver hur 
arbetet är upplagt och planområdets avgränsning. 

Asarum igår och idag, den andra delen, 
beskriver Asarums historia i olika skeden samt 
dagens Asarum.  

Till grund av inventeringar och litteraturstudier 
beskriver den tredje delen förutsättningar	
och markanvändning. Varje delmoment i 
förutsättningsdelen avslutas med slutsatser - en 
mindre sammanfattning om vad man bör ha med sig i 
kommande moment. 

Den fjärde delen, analys, beskriver ortens 
visuella strukturer och karaktär. Den fjärde delen 
innehåller även en SWOT-analys, vilken definierar 
samhällets styrkor, svagheter, möjligheter och hot på 
ett överskådligt sätt. 

Arbetets femte del, inriktning & fokus, 
föreslår Asarums utvecklingsriktning och anger 
kvaliteter värda att bygga vidare på. Här beskrivs 
naturen och förhållandet Asarum-Karlshamn lite 
närmare. 
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Den sjätte och sista delen är mitt förslag, 
vilket visar hur jag anser att Asarum ska utvecklas. 
Förslaget visar översiktligt ortens framtida mark-
användning och utbyggnadsförslag samt några 
utvalda delområden.     
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Mieån

Planområdet gränsar i söder till E22 och i väster av Rv29. I norr 
angränsar området till jordbruks- och odlingsbygd och i öst av Mieån 
och Byasjön i ett dramatiskt jordbrukslandskap.



      ��

II.
ASARUM IGÅR & IDAG
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ASARUM IGÅR-historisk utveckling
Tidigaste 
bosättningarna

För cirka �0 000 år sedan började människor befolka 
Karlshamnstrakten. Trots detta visar Karlshamn inga 
större fyndminnen från den äldre stenåldern (Jonsson, 
Ragnar, Witzeill, Hugo & Svensson, Natanael �9��). 
Detta har en naturlig förklaring med att havet under 
den första bebyggelsetiden gick högre upp än vad 
den gör idag. En havsvik sträckte sig långt upp i 
Asarumsdalen, ungefär vid Janneberg. I Asarums- 
trakten är fynden betydligt rikare än i Karlshamn. 
Fynden från yngre stenåldern är fler och berättar att 
människorna inte endast levde vid kusten utan bredde 
ut sig i landskapet och ägnade sig åt åkerbruk. 
Asarum har varit en utpräglad jordbruksbygd, då det i 
Asarumsdalen fanns goda förutsättningar för bo-
sättning med tillgång till Mieån och dess bördiga 
jordar (Elmqvist, Bertil �9��).

Fynden från bronsåldern beskriver att Karlshamn-
trakten var en rik bygd (Jonsson, Ragnar, Witzeill, 
Hugo & Svensson, Natanael �9��). Under järnåldern 
blev åkerbruket huvudnäringen och boskapsskötsel 
bedrevs. Av de fynd, såsom vapen och redskap av 
järn samt guld från främmande länder, som hittats i 
Asarum kan man ana att orten tidigt varit bygdens 
centrum. Under vikingatiden växte en betydande 
handelsplats upp i Asarum. Vid Storelid finns spår 
efter en domarring (en samling bautastenar placerade 
i form av ett skepp) och fungerade som tings- och 
offerplats. Asarum var länge en mötespunkt för 
omlandet, där folk samlades för rådslag och tings-
förhandlingar. 

Under medeltiden byggdes Asarums kyrka, men 
dess nuvarande karaktär har främst vuxit fram under 
�700-talet. Kyrkan utgörs av ett plan och saknar torn. 
På andra sidan om Storgatan och kyrkan, uppe på 
en backe, ligger klockstapeln och är ett utmärkande 
landmärke i Asarum. 

I Asarum var bebyggelsen koncentrerad runt kyrkan, 
främst i och omkring triangelområdet, ett område 
omgivet av vägar. Norrut fanns endast enstaka torp 
(nedanstående karta). Här gick den stora väst-östliga 
vägen genom Blekinge samt vägarna till Växjö och 
järnbruken i södra Småland. Triangelområdet är en 
struktur som än idag finns kvar och kantades då som 
nu av Mejerivägen, Offerkällevägen och Storgatan. 

Bodekull blir 
Karlshamn

På kartor från ��00-talet kan man se att Asarum 
socknen utgjordes av ett stort område från kusten 
upp till smålandsgränsen, en sträcka på cirka tre 
mil (Jonsson, Ragnar, Witzeill, Hugo & Svensson, 
Natanael �9��). 
Enligt prästrelationerna ���� var Asarum den största 
byn i socknen med �� gårdar förutom prästgården 
och klockargården (Elmqvist, Bertil �9��). Att 
Asarum gav sitt namn åt socknen kan bero på dess 
centrala placering. Förutom Asarums by omfattade 
socknen Torarp, Tostarp, Froarp, Tararp, Tubbaryd, 
Duveryd, Stilleryd, Gungvala och Hoka. 

Där Karlshamn idag ligger, fanns det lilla samhäl-
let Bodekull som från början tillhörde Asarums 
socken. Bodekull låg skyddat vid Mieåns utlopp och 
var ett fiskeläge och lastplats. På grund av de goda 
möjligheterna med handel och sjöfart fick samhället 
större utvecklingsmöjligheter (Rosengren, Hilding 
�9�8). Förutom en välbesökt hamn hade Bodekull 
en nyligen anlagd landsväg från Småland vilken 
sträckte sig genom Asarum och ner mot kusten. 
Kung Karl X Gustav såg stor potential med Bodekull 
och skulle ges en viktig roll i Sverige då det fanns 
planer att flottstationen skulle förläggas hit. I och 
med Bodekulls tillväxt försvagades Asarums roll som 
betydande tings-, offer- och handelsplats. När 
Blekinge blev svenskt ���8 fick Bodekull en ännu 
större roll och blev ett stadsliknande samhälle 
(Magnusson et al. �00�). ���� fick samhället stads- 
rättigheter och en stadsplan upprättades av Erik 
Dahlberg. Två år senare donerades till staden lant-

Asarums by runt 1770.
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egendomarna Bodekull och Bodestorp, staden fick 
namnet Karlshamn efter kung Karl X Gustav.    

När Karlshamn tilldelats stadsprivilegier, fick staden 
även en egen kyrka och Asarum skulle numera lyda 
under Karlshamn vilket väckte missnöje hos 
Asarumsborna som tidigare bistått med kyrkan för 
omlandet (Jonsson, Ragnar, Witzeill, Hugo & Svens-
son, Natanael �9��). Vid denna tid hade Asarum 
ett betydligt högre invånarantal än Karlshamn och 
ansåg det därför skamligt att Karlshamn skulle utgöra 
moderförsamling. Under �800-talet väcktes tanken 
att Asarum skulle bilda sig ett eget pastorat, vilket 
väckte ett stort motstånd från karlshamnsborna då de 
hade stora inkomster från Asarum. �8�� gick sak-
frågan genom och tio år senare ingick Ringamåla 
under Asarums kommun. �9�7 upptog Karlshamn 
bland annat Sternö, Högadal och Elfsberg från 
Asarum (Moberg, Ove �979). 

Förändringar inom 
jordbruket & indu-
striernas framfart

I ���8 års jordebok uppges gårdarnas ägandeformer 
varav de självägande bönderna utgjordes av en liten 
del, de flesta ägdes av kronan (Elmqvist, Bertil 
�9��). �80� var läget omvänt, de flesta bönderna 
ägde sina egna gårdar vilket innebar en större frihet.    
Under den danska tiden var Blekinge en viktig lever-
antör av ved och timmer till Danmark. Att Blekinge 
blev svenskt medförde sämre tider för befolkningen, 

skatterna blev ännu mer omfattade. Detta ledde till 
missnöje och folket lämnade sina gårdar för att dra 
sig till skogs. 

I och med �800-talets enskifte ändrades förutsättnin-
garna för jordbruket med förändringar för såväl 
landskapsbild som levnadssätt (Elmqvist, Bertil 
�9��). Gårdarna flyttades ut, mangårdsbyggnaderna 
revs och nya tvåvåningsbyggnader uppfördes. En 
omfattande avstyckning skedde, med nya torp på ut-
markerna och en ökad befolkning till följd. Det blev 
även vanligt att välbärgade karlshamnsbor flyttade ut 
från staden till gårdar i Asarums by för att bo i den 
vackra Asarumsdalen. På så vis befolkades Asarum 
inte längre enbart av bönder.

Sedan länge tillbaka har jord- och skogsbruk varit 
den viktigaste inkomstkällan i Asarum (Elmqvist, 
Bertil �9��). Under �800-talet minskade skogs-
beståndet kraftigt i och med svedjande och export. 
Vattenkraft i Mieån och Mörrumsån samt närheten 
till Karlshamns hamnar lockade tidigt till sig tillver-
kande industrier i Asarum (Magnusson et al. �00�). 
Längs vattendragen uppstod industrier som kvarnar
och sågar som blev alternativ till jordbruket. I när-
heten av Mieån uppstod de första industrierna vid 
Janneberg och Stampen med bränneri (�8��), kvarn 
(�8��) och tegelbruk (�87�). Området har bevarat 
sin industriella karaktär. Karlshamns industriella 
epok började �8�� då Strömma bomullsspinneri 
anlades, Blekinges första riktiga industri (Elmqvist, 
Bertil �9��). Nästan samtliga byggnader i området är 
bevarade och visar tydligt fabrikens utveckling från 
�8�0-talet till �970-talet. Två andra industrier upp- 
kom kring Mieån; Granefors och Långasjönäs. 

Från �97� blev modernäringen med jordbruk mindre 
vanligt, det gick inte längre att enbart leva på växt- 
odling (Magnusson et al. �00�). Det traditionella 
familjejordbruket med åker och skogsareal försvann 
alltmer då större odlingsytor behövdes, vilket var en 
stor förändring då familjerna i hundratals år själva 
hade brukat jord och skog. 
Rationaliseringen inom jordbruket var en bidragande 
faktor till att asarumsbor sökte sig till staden för 
arbetstillfällen samtidigt som karlshamnsborna såg 
fördelar med bostad i Asarum (Moberg, Ove �979).

Järnvägen & ett 
växande samhälle

�87� kom järnvägen till Asarum då Vislandabanan 
öppnade för trafik (Länsstyrelsen Blekinge län �007). 
Denna gick från Karlshamn i söder till Vislanda i 
norr och knöt ihop med järnvägen på Södra stam-
banan. Vislandabanans tillkomst innebar en starkt 
positiv utveckling och åstadkom ett stort uppsving 
för bygden med nya industrietableringar vilka krävde 
goda kommunikationer. Det moderna samhället tog 
form och man levde inte längre lokalt.  Järnvägs- 
trafiken lades ner �970 främst med anledning av att 
trafiken hade svårt att konkurrera med bilen. Banan 
fungerar idag som en cykelled och stationshuset är 
ombyggt till bostadshus (Moberg, Ove �979). 

�8�7 byggdes ortens första folkskola, ”Vita skolan”, 
vilken även inhyste fattig- och sockenstuga (Läns-
styrelsen Blekinge län �007). Under årens lopp har 
skolan inrymt olika verksamheter och haft en viktig 
roll i Asarum, idag finns ortens hembygdsförening 
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här. Vid sekelskiftet �900 började ett mindre centrum 
växa fram kring kyrkan, innan dess var bebyggelsen 
koncentrerad till gårdarna i Asarum (Karlshamns 
kommun �99�). Vid denna tid byggdes sparbanken 
och folkskolan (även kallad röda skolan), de båda 
byggnaderna används än idag. Annan bebyggelse 
som kom till var affärer och egnahem utmed Stor-
gatan. Norr om klockstapeln låg förr båtmans-
stugorna, något man endast kan se spår av idag. De 
ursprungliga husen i Asarums by är få, många har 
under åren förändrats och mist sin forna karaktär för 
att ge plats åt ett nytt samhälle.  

Befolkningsökning & 
småhusbebyggelse

Under slutet av �9�0-talet byggde alltfler stadsbor 
egnahem i Asarum, till följd av brist på villatomter 
i Karlshamn. På �9�0-talet bildades en kommunal 
bostadsstiftelse i Asarum och runt samma tid bygg-
des det första hyreshuset (Länsstyrelsen Blekinge 
län �007). Bostadstrycket i Asarum ökade under 
�9�0-talet och kommunen köpte mark för att tillgo-
dose behovet och byggde hyreshus och tomter, även 
pensionärshem upprättades. På �9�0-talet slog bilen 
igenom och förändrade människors flyttmönster. 
Modernismen med ökad standard ledde till ökade 
markpriser i staden och bostäder utanför städerna 
blev ett billigare alternativ. Med bilen behövde man 
inte längre bo där man arbetade, ett större omland 
kunde nu nås och folket fann det attraktivt att bo på 
landet och smidigt ta sig in till staden. 

Under �9�0-talet var näringslivet gynnsamt som 
bidrog till en stor befolkningsökning (Moberg, Ove 
�979). För att ta hand om de nya invånarna upprät-
tades en generalplan över regionen. Förutom bygg-  
nationer i centralorten påbörjades stora byggen i 
Asarum och ��0 lägenheter planlades i Ekebergs- 
lund �9�7. Under �0-talet producerades cirka �00 
lägenheter/år i kommunen och Karlshamn var en av 
Sveriges småhusvänligaste kommuner och satsade 
stort på egnahemsbyggandet. 

I början av 70-talet var behovet av villabebyggelse 
fortfarande stort och kommunens största utbyggnads- 
område, Korpadalen, byggdes i slutet av 70-talet i 
Asarum (Magnusson et al. �00�). Enligt en välordnad 
plan byggdes �00 nya småhus vilket medförde en 
stor utvidgning av samhällets centrala delar. 
Korpadalen var det första bostadsområdet i Karls-
hamn med separerade gång- och cykelvägar från 
motortrafiken.  En stadsplan för Notavalla antogs 
�97� och önskemålen att bo i landsbygden var stort. I 
centralorten koncentrerades bebyggelsen i nordöstra 
delen, vilket medförde att Asarum och Karlshamn 
växte samman. 

�970-talets inflyttning och expansion har lämnat spår 
i samhället. Under denna tid byggdes främst småhus 
likt en villaring i naturen (Länsstyrelsen Blekinge län 
�007).  
 
Med storkommunreformen �9�7 blev Asarum en 
del av Karlshamns kommun och samhället ändrade 
karaktär (Länsstyrelsen Blekinge län �007). Asarum 
har således gått från att vara ett kommuncentrum till 
Karlshamns förort.

Slutsats:
- Asarum som ort är starkt förankrad, platsen är befolkad sedan   
 stenåldern. Kulturarvet stärker den lokala identiteten.
- Tidigt en genuin jordbruksbygd.
- Blekinges första industri anlades i Asarum.
- Asarums centrala del har utgjort en viktig del i dess utveckling. 
- Ortens expansion under 1960-talet med småhusbebyggelse spred ut   
 ortens bebyggelsestruktur i landskapet.
- Tidigare ett kommuncentrum, sedan 1967 en del av Karlshamns 
 kommun.
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Asarum i regionen

Asarum ligger cirka � km norr om Karlshamns 
centrum, centralt placerat i kommunen. Angränsande 
orter, förutom Karlshamns centralort, är Mörrum i 
väst, Svängsta i nordväst och Hällaryd i öst.
Det är svårt att särskilja en tydlig gräns för var 
Asarum börjar och var centralorten tar vid. De två 
tätorterna växer alltmer tillsammans till en enklav. 

Två av Blekinges viktigaste kommunikationsstråk 
sträcker sig genom Karlshamn. En av dessa är kust-
banan med järnvägstrafik mellan Köpenhamn och 
Karlskrona, den andra är E�� som sträcker sig från 
Malmö till Norrköping. Direkt anslutning till dessa 
kommunikationsleder ger Asarum en god tillgänglig-

het både regionalt och till övriga Sverige. En 
annan viktig kommunikationsled är Rv�9 som ger 
en  god koppling norrut. Orten har således ett fördel-
aktigt kommunikationsläge vilket är av stor vikt för 
Asarums fortsatta utveckling. Samhället har även 
god kollektivtrafiktillgänglighet med bussförbin-
delser mot Karlshamn centralort, Svängsta, Mörrum, 
Sölvesborg och Olofström. Cirka tre mil öster om 
Asarum ligger Ronneby och regionens flygplats, 
med bland annat flyg till Stockholm. En betydande 
del av befolkningen arbetspendlar idag främst till 
Karlshamn då arbetstillfällen i Asarum är för få. 
Inom orten finns såväl offentlig- som kommersiell 
service. I Asarum finns kommunens enda möbel-
varuhus, handelsträdgård och travbana. Orten har 
stora rekreativa värden för omlandet.

ASARUM IDAG 

Asarums läge i kommunen och i regionen
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Asarum präglas av flertalet karakteristiska byggnad-
er, exempelvis ortens medeltida kyrka, klockstapeln, 
skolorna och banken samt rester av gårdar såsom 
Stenbackagården och Rosendal.

Orten präglas främst av att vara bostadsort. Asarum 
växte kraftigt under �900-talets andra halva med 
villabebyggelse, vilket är ett dominerande inslag i 
dagens bebyggelsemiljö.

Beskrivning av orten

I den Blekingska mellanbygden ligger Asarum, dess 
landskap är starkt kuperat med inslag av sprick-
dalar och platåer. Ortens sjöar och vattendrag präglar 
landskapet. I jordbruksbygden kan äldre storgårdar 
upptäckas och bete pågår än idag runt om i Asarum. 
Orten karaktäriseras även av skog, där lövblandskog 
är vanligast men även inslag av lövbarrblandskogar 
förekommer.  En av Asarums tillgångar är rekreation-
sområdena som omger samhället. I mitten av samhäl-
let ligger Asarumsdalen, ett numera omkringbyggt 
grönområde. Med banvallsleden sträcker sig genom 
odlings- och skogslandskap och ger bostadsområdena 
en god koppling med naturen i väst. 

Bebyggelsen består huvudsakligen av småhus i �-� 
våningar. Här finns bostäder i naturnära lägen. Inom 
planområdet och i dess omgivningar finns naturom-
råden som erbjuder attraktiva rekreationsmöjligheter 
för såväl Asarums invånare som besökande.
 
Ortens bebyggelse är förgrenad kring Storgatan, 
Mejerivägen, Froarpsvägen och Korpadalsvägen. 
Kommunikationsstråken utgör ett viktigt inslag i 
ortens fysiska struktur. Asarums centrum har kvar sin 
ålderdomliga karaktär med en genomgående bygata 
(Storgatan) kantad med bebyggelse och diverse 
servicefunktioner. 

Samhället har ett bra serviceutbud med skolor, äldre-
omsorg, vård, handel och verksamheter. Asarum har 
en tydlig centrumbildning där större delen av den 
kommersiella och sociala servicen är samlad. 
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Slutsats:
- Centralt läge i kommunen, närhet till centralorten.
- Goda kommunikationer ger goda utvecklingsmöjligheter.
- Stora rekreativa värden med tätortsnära natur.
- Asarum är en bostadsort.
- Få arbetstillfällen i orten, beroende av omlandet och särskilt  
 centralorten. 
- Villabebyggelse är det främsta bostadsbeståndet.
- Cirka en fjärdedel av kommunens invånare bor i Asarum.
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Befolkning

Asarum är kommunens andra största tätort, efter 
centralorten Karlshamn. Idag bor �� 0�� invånare i 
kommunen, varav 7 8�� bor i Asarum och �� 908 i 
centralorten�. Cirka �7 % av kommunens befolkning 
bor i Asarum eller centralorten.�99� hade Asarum 
7 899 invånare och invånarantalet har således sjunkit 
sedan dess, minskningen har varit generell för hela 
kommunen.  

Fördelningen i åldersgrupper är ungefär likvärdig i 
Asarum som i kommunen som helhet. Större delen 
av Asarums befolkning (�� %) är mellan 0-�9 år eller 
��-�� år, vilket är lite högre än för kommunen som 
helhet (�8 %). Detta kan förklaras med att ortens 
bostadstyper till större delen består av småhus. 
Könsfördelningen är jämn både i Asarum och i 
kommunen. 

Enligt befolkningsprognosen (�00�-�0��) växer 
Karlshamns kommun till �� 7�0 invånare år �0��, 
vilket innebär en ökning på cirka 700 invånare 
(Karlshamns översiktsplan �007). Om samma andel 
av befolkningen väntas bo i Asarum, innebär det en 
ökning med ��0 invånare. Fortsätter prognosen i 
samma ökningstakt medför det en total ökning med 
cirka ��00 invånare år �0�8, i Asarum innebär det en 
ökning med �00 invånare. 
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III.
FÖRUTSÄTTNINGAR
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Karlshamn kommuns översiktsplan antogs mars 
�007. Den övergripande målsättningen i översikts- 
planen är att planera för en hållbar utveckling och 
ett hållbart nyttjande av mark och vatten. Med detta 
menas att vi inte endast ska se till dagens behov utan 
även ta hänsyn till kommande generationers behov 
med ett långsiktigt perspektiv. En hållbar utveckling 
förutsätter en planering där människors behov sker 
i samhörighet med naturen. Nya boendemiljöer ska 
planeras utifrån hänsyn till omgivningen, kommuni-
kationer och med närhet till arbeten och rekreation 
och på så sätt nå en god livsmiljö.   
I samband med att översiktsplanen antogs upphävdes 
den fördjupade översiktsplanen för Asarum från 
�99�. I den kommunomfattande översiktsplanen 
beskrivs att denna avses kompletteras med fördju-
pade översiktsplaner för bland annat Asarums tätort, 
kommunen saknar därför en samlad bild över hur 
Asarum ska utvecklas och hur man ska ställa sig till 
nya exploateringsprojekt.

I den tillhörande miljöbedömningen till kommunens 
översiktsplan �007 beskrivs olika strategiska vägval 
Karlshamn står inför. Ett av dessa är hur planerin-
gen ska förhålla sig till Asarum-Karlshamn, genom 
sammanknytning eller separation. Kommunen anser 
att planeringen bör underlätta en sammanväxning 
mellan Asarum och Karlshamn och uppmuntra till 
fler bostäder och verksamheter i Asarum. Denna 
syn innebär att Asarum samordnas som en stadsdel 
i ett utökat Karlshamn vilket förmodligen kommer 
att medföra förändringar på Asarums karaktär som 
landsortsby. 
Jag tror dock att Asarum kommer att präglas av 
Karlshamns stadsmiljö men behålla sin egen sär-
prägel.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE 

Förslag för utveckling av Asarum enligt Karlshamns översiktsplan 2007

Bostäder

Verksamheter

Område för planutredning

Markreservat ny 
infrastruktur

Nya lägen för förskolor

Föreslaget grönstråk 
för gång- och cykeltrafik

Tätortsnära 
rekreationsområde
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Kommunens viljeriktning för Asarums tätort enligt 
Karlshamns översiktsplan �007:

 Att knyta Asarum närmare Karlshamn.

 Att verka för att Asarum ska vara en   
 levande ort genom att lokalisera bl.a. 
 fritids- och ungdomsverksamheter till 
 Asarum.

 Att verka för ett levande stadsmässigt   
 centrum i Asarum.

 Att planera för en förtätning av centrum   
 med smålägenheter för bl.a ungdomar 
 och äldre.

I översiktsplanen redovisas olika förslag till ut-
byggnadsområden för bland annat bostäder och 
verksamheter, se karta på föregående sida. Gällande 
ortens grönstruktur är kommunens intention att den 
utvecklas enligt Grönstrukturplanen (�00�). I över-
siktsplanen har Karlshamns kommun pekat ut olika 
gång- och cykelvägar för att få en bättre koppling 
mellan stad och land (Karlshamns kommun �007). 
Dessa utformas som gröna stråk så att invånarna ska 
få en ökad närhet till rekreationsområdena.  Cykel-
leden markeras som ett föreslaget grönstråk för gång- 
och cykeltrafik i kommunens översiktsplan, andra 
utpekade grönstråk är kopplingen Asarumsdalen 
och Korpadalen samt ett genomgående grönstråk till 
Långasjön.

I översiktsplanen ges förslag på en ny gång- och 
cykelförbindelse mellan den pågående byggnationen 
av bebyggelse i Strömma och söder om E��. Detta 

skulle skapa en bättre koppling mellan Asarum och 
Karlshamn. 
För att frigöra yta till ett framtida handelstråk utmed 
Jannebergsvägen ser kommunen en flytt av befintlig 
ridskola på Jannebergsvägen. I översiktsplanen 
beskrivs området kring travbanan som intressant att 
utöka för ridanläggningar. 

Utbyggnadsprognos
Kommunen eftersträvar en byggnation av �0 nya 
lägenheter per år och att dessa ska utföras med 
stor variation av hustyper och upplåtelseformer 
(Karlshamns kommun �007). 

Om samma andel av befolkningen väntas bo i 
Asarum, innebär det en ökning med �� lägenheter/år. 
I den numera inaktuella fördjupade översiktsplanen 
för Asarum (�99�) beskrivs att orten bör eftersträva 
�00 nya lägenheter under de kommande ��-�0 åren, 
främst nära ortens centrum. 

Slutsats:
- Ingen samlad bild över Asarum.
- Asarum ses som en framtida stadsdel i Karlshamn
- Översiktsplanen medför en spridd bostadsutveckling.
- Kommunen eftersträvar 50 lägenheter/år i hela kommunen.
- Kommunen verkar för ett levande centrum i Asarum.
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Kommunägd mark

Gällande planer

Pågående/planerad 
utbyggnad
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GÄLLANDE DETALJPLANER & 
ÄGOFÖRHÅLLANDEN
I stort sett all bebyggelse i Asarums tätort är detalj-
planelagd och Karlshamns kommun äger stora delar 
av marken. Merparten av odlings- och skogsmark 
utanför tätorten ägs av privata fastighetsägare. 

Runt om i orten pågår nybyggnationer för såväl 
mindre förtätningstomter som nya bostadsområden.  
I dagsläget finns detaljplanelagd mark för cirka 80 
småhus som är aktuella för byggnation, vilket karta 
och nedanstående tabell visar. Större delen av de 
planerade bostäderna utgörs av frilligande småhus 
och tillgodoser inte behovet av övriga boendeformer. 

Området Vallmovägen-Blåklintsvägen redovisas som 
ett aktuellt utvecklingsområde för bostäder i kom-
munens översiktsplan �007 (nr. 8 på kartan). Marken 
planlades �978 för bostäder, planen utgör ett tillägg 
till befintlig bebyggelse och medför �0-�0 villor. Då 
den asfalterade gatan inte går att använda i befintligt 
skick kan man se över en ny vägdragning inom 
planområdet. Exempelvis kan gatan ges en annan 
utformning än den gällande detaljplanens säckgata. 
Detta skulle ge ett större antal bostäder och en annan 
karaktär åt området. 

Detalplanelagd mark:  Antal lägenheter:          Hustyp: 
                 
�. Strömma �:7 m fl               �0            Friliggande villor            
�. Asarum Notavalla                  �             Friliggande villor
�. Övre Asarumsdalen                         �7             Friliggande villor    
�. Asarum Svärdvägen                           ��            Kedjehus                         
�. Asarum Boställsvägen                 �            Friliggande villor   
         
Totalt:                         77  

I närheten till infarten vid Strömma finns detalj-
planelagd mark aktuell för dagligvaruhandel, här 
finns etableringsplaner för ICA Kvantum (7).

Söder om Storelid utmed Korpadalsvägen finns 
detaljplanelagd mark aktuell för småindustri, handel, 
kontor och bilservice (�). 
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Gällande planer och kommunägd mark.
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ALLMÄNNA INTRESSEN & RIKSINTRESSEN
Fornminnen

Kyrkliga kulturminnen

Byggnadsminnen

Kulturmiljöer

Strandskydd

Biotopskydd

Nyckelbiotop

Hotade arter

Naturminnen

Brukningsvärd 
jordbruksmark

Bevarandeplan för 
odlingslandskapet
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Allmänna intressen ska enligt � kap. Plan- och byg-
glagen (PBL) beaktas vid planläggning och lokaliser-
ing av bland annat bebyggelse (SFS �987:�0). Med 
hänsyn till karaktär, läge och behov ska mark- och 
vattenområden användas till det/de ändamål som är 
lämpligast, med förmån för god hushållning. Vid 
planering ska natur- och kulturvärden beaktas, en 
ändamålsenlig struktur främjas och en estetisk ut-
formning av den fysiska miljön. De allmänna in-
tressena ska redovisas i översiktsplanen så att beslut 
kan fattas kring användningen av mark- och vatten- 
områden. Särskilt viktigt är att riksintressena enligt 
� och � kap. i miljöbalken (MB) framgår.  
Nedan framgår en sammanställning av allmänna 
intressen och riksintressen som finns i Asarum.

Riksintressen 
enligt 3 kap MB

I tredje kapitlet MB beskrivs grundläggande bestäm-
melser för hushållning med mark- och vatten-
områden (SFS �998:808). Mark- och vattenområden 
ska användas till det/de ändamål som är mest lämp-
liga enligt � kap PBL (se ovan), men även att stora 
mark- och vattenområden som inte är eller endast 
lite påverkade ska skyddas mot åtgärder som påta-
gligt påverkar dess karaktär.  Ur ekologisk synpunkt 
ska områdena skyddas från åtgärder som påverkar 
naturmiljön. I Asarum finns tre intressen som utgör 
grundläggande bestämmelser för hushållandet av 
mark i samhället:  

Brukningsvärd jordbruksmark 4§
Asarum utgörs till stor del av jordbruksmark, här 
finns jord- och skogsbruk av nationell betydelse. 

Natura 
2000

Riksintresse 
väg (E22)

Riksintresse 
energi(130 kV)

Riksintresse 
energi (400 kV)

Förslag till nytt 
riksintresse
för väg (Rv 29)

Karta över allmänna intressen & riksintressen
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Enligt Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark 
tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast 
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-
intressen och om detta behov inte kan tillgodoses på 
ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. 

Mark- och vattenområden särskilt 
lämpliga för bland annat energi-
distribution & kommunikationer 8§ 
E�� utgör riksintresse för vägar. Rv�9 utgör en 
viktig länk för transporter i nord-sydlig riktning, i 
Karlshamns översiktsplan �007 utpekas vägen som 
förslag till nytt riksintresse. 
Två kraftledningar (�00 kV och ��0 kV) är riks-
intressen viktiga för energiförsörjningen.  Dessa ska 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av dessa 
anläggningar.

Riksintressen 
enligt 4 kap MB

I fjärde kapitlet MB beskrivs särskilda bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa om-
råden i landet (SFS �998:808). Dessa är geografiskt 
bestämda såsom kustområden, skärgårdar, vattendrag 
och fjällområden. Vid exploatering i dessa områden 
ska hänsyn tas till de natur- och kulturvärden som 
finns i områdena samt beakta det rörliga friluftslivet. 
Ingen av dessa områden finns i Asarum. Kapitlet 
beskriver även användning av mark och vatten som 
kan påverka ett naturområde enligt 7 kap �7 § 
(Natura �000) och att detta endast får ske om tillstånd 
enligt 7 kap. �8a § lämnats. Ett riksintresse i denna 
form finns i Asarum.     

Natura 2000 8§ (samt 7 kap 27-28§§)
Direktivet är en av EU:s åtgärder för att värna om 
den biologiska mångfalden. Natura �000-området 
omfattar ett habitatdirektiv i Strömma och skyddar 
naturtyper och arter så att miljön bevaras. Naturtyper 
och arter, som utgjort grund för utpekandet till 
nätverket, ska upprätthållas i gynnsam bevarande-
status (SFS �998:����).

Natur- & kulturskydd 
enligt 7 kap MB

Kapitel sju i miljöbalken beskriver skydd av olika 
områden med höga natur- och kulturvärden. 

Naturminnen 10§
I Asarum finns två naturminnen skapade av 
naturkrafter; Offerkällan och Notavalla kyrka (block-
parti). Själva naturföremålet skyddas och kan även 
omfatta ett markområde för att bevara föremålet på. 
Skyddet innebär en del inskränkningar i rätten att an-
vända marken för att syftet med skyddet ska uppnås. 

Biotopskydd 11§
Biotopskyddsområden skyddar livsmiljöer av stor 
betydelse för växt- och djurarter som kan finnas som 
små spridda öar. Inom biotopskyddsområde får inga 
verksamheter eller åtgärder bedrivas som medför 
skada på naturmiljön. Biotopsskydd från regeringen 
och Skogsstyrelsen finns kring nedre delen av 
Byasjön. 

Strandskydd 13-18§§
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsätt-
ningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara 
goda livsvillkor, på land och vatten, för djur- och 
växtliv. I Karlshamn gäller ett generellt strandskydd, 
vilket innebär förbud att upprätta byggnader och 
anläggningar närmare än �00 meter från strandlinjen 
(normalt vattenbestånd).  Planer fastställda �97� eller 
tidigare omfattas strandområdet inte av strandskydd, 
likaså om dispens erhållits från länsstyrelsen. Strand-
skyddet gäller vid Mieån, Byasjön och Iglagölen. 

Granefors bruk
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Övriga natur- och 
kulturvärden

Nyckelbiotop
En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en 
samlad bedömning har en nyckroll för sällsynta eller 
hotade arter. På fem platser inom planområdet finns 
nyckelbiotoper. Nyckelbiotoper saknar lagligt skydd 
men samrådsplikt gäller för åtgärder som påverkar 
området enligt �� kap � § MB. 

Hotade arter
Hotade arter angivna av Länsstyrelsen finns på olika 
platser runt om i Asarum bland annat i de utpekade 
områdena för nyckelbiotoper. Hotade arter har inget 
formellt skydd, Naturvårdsverket och länsstyrelsen 
arbetar med åtgärdsprogram för att bevara de hotade 
arterna. 

Kulturmiljöer Byggnadsstadgan
Byggnadsstadgan upphävdes i samband med införan-
det av PBL. I Asarum skyddar byggnadsstadgan tre 
kulturhistoriskt värdefulla miljöer;  Froarp (äldre by-
bildning med två stora gårdar), Granefors (exempel 
på industrimiljö från olika tidsepoker) och textil-
industrin Strömma (sammanhållen miljö med fabriks- 
komplex, tjänstemannavillor och arbetarlängor).

Skydd enligt Kultur-
minneslagen (KML)

Att skydda vår kulturmiljö är av nationell betydelse 
och skador på kulturmiljön ska så långt möjligt 
undvikas eller begränsas (SFS �988:9�0). Ansvaret 
ligger på såväl enskilda som myndigheter. Tre olika 
former av kulturminnen finns i Asarum:  

Fornminnen, 2 kap. KML
I främst Asarums östra delar förekommer fornlämn-
ingar. I Froarp har en bronslur från en mosse upp- 
täckts samt en stensätting, hällkista från stenåldern 
i Torarp, i Strömmafallet har stenyxor påträffats, 
intill Byasjön återfinns ett stenröse från bronsåldern, 
i gravfältet på Storelid finns uppresta stenar från 
järnåldern. Alla fornminnen är skyddade genom 
Kulturminneslagen. 

Byggnadsminnen, 3 kap. KML
En byggnad, park, trädgård eller annan anläggning av 
kulturhistoriskt värde kan utgöra ett  byggnadsminne. 
Genom skyddsbestämmelser anger länsstyrelsen hur 
minnet ska vårdas, underhållas och ändras, karakt-
ären får inte förvanskas. Gamla vattenverksanläggn-
ingen i Froarp är skyddad som byggnadsminne enligt 
Kulturminneslagen.

Kyrkliga kulturminnen, 4 kap. KML
Asarums kyrka med tillhörande tomter, inventarier 
och begravningsplatser är skyddade enligt Kultur-
minneslagen. Enligt lagen ska kyrkomiljön inte 
förlora sin karaktär och ska vårdas och bevaras så att 
värdet inte förloras. 

Asarums kyrka

Bevarandeplan för 
odlingslandskapet
Enligt Länsstyrelsen är odlingsmiljön vid Froarp 
skyddsvärd. Syftet med en bevarandeplan är att 
säkerställa ett karakteristiskt urval av olika typer av 
värdefulla odlingslandskap. Skyddet är inte reglerat 
genom lag utan ger en samlad bild över intressanta 
natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet.

Nya regler för strandskyddet har införts (Regeringen, 
�009). Detta ger ett ökat lokalt inflytande och en 
främjad landsbygdsutveckling samtidigt som reglerna 
skärps i mer exploaterade områden. Kommunerna 
ges huvudansvaret att pröva undantag för strand-
skydd och strandskyddet blir en del av den kommu-
nala planeringen enligt PBL. Även länsstyrelsen roll 
stärks och ska överpröva kommunala dispenser. 
Lagen ska tydligare beskriva vilka skäl som är sär-
skilda för att ges undantag från strandskyddet, men 
även att allmänheten kan röra sig vid vattnet trots 
upphävt strandskydd och nya bostäder.   

Nyhet gällande strandskydd!!
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Asarum har sedan länge utgjort bostads- och service-
ort. Större arbetsplatser har saknats vilket medfört en 
ökad utpendling, främst till Karlshamn. Den senare 
delen av �900-talet skedde en kraftig inflyttning till 
orten, vilket stärkte karaktären som bostadsort. 

Upplåtelseformerna i samhället är blandade, här finns 
bostads- och hyresrätter samt eget ägande. Detta ger 
möjlighet till att tillgodose människors olika behov. 
Det finns alltså möjlighet för människor att lämna sin 
villa för ett mindre boende i form av lägenhet eller 
par-och radhus. Det är viktigt att denna flyttkedja 
fungerar så att nya barnfamiljer kan flytta in i 
villorna och att äldre kan bo kvar i samhället.  

Bebyggelsestruktur

Större delen av bostadsbeståndet består av småhus, 
vilka främst tillkom under �9�0-70 talen. Ut-
byggnaden utvecklade Asarum i främst öst-västlig 
riktning (se figur till höger). Korpadalen och 
Ekebergslund är exempel på dessa, husen är 
vanligtvis i ett till två plan. Bostadsinslag från 
�000-talet finns runt om i orten, främst i form av 
mindre småhusförtätningar men även nya småhus-
områden exempelvis i västra Asarumsdalen. 
Asarums centrum med Storgatan och dess omgivning 
bildar ett ganska ålderdomligt mönster vilket även 
idag går att utläsa trots förändringar i grund-
strukturen. Här slingrar sig Storgatan likt en genom-
fartsväg genom orten med avlånga bebyggelsepartier 
och bebyggelsens nära koppling till gatan. I centrum 
varierar bebyggelseutformningen med byggnader 
från sekelskiftet och egnahemstiden men även 

BEBYGGELSE

�. Notavalla
Småhus: villabebyggelse
�9�0-/ �0-talet samt �970-tal
Låg bebyggelse, �-� våningar 
Tegel och träfasader
Trafikutformning enligt SCAFT i södra delen och 
utefter topografin i norra.
Varierande karaktärer med ny och äldre bebyggelse 
samt hästgård i direkt anslutning i norra delen. 

�. Rosendal
Småhus: villabebyggelse
�9�0- / 70-talet
Låg bebyggelse �-�,� vån
Tegelfasader, främst vitt och rött
Trafikutformning enligt SCAFT
Enhetlig karaktär för bebyggelse och gatustruktur

Figuren visar en 
schematisk bild över 
Asarums bebyggelse-
utveckling. Gul pil 
visar samhällets tidigare 
utvecklingsriktning,de röda pilarna 
beskriver Asarums utveckling under 
1900-talets senare hälft.

flerbostadshus från modernismen.  Detta ger centru-
mområdet en spridd karaktär. Från �9�0-talet och 
framåt byggdes de centrala delarna om efter dåtidens 
ideal. Bland annat breddades Storgatan och gav plats 
åt nya byggnader såsom mataffärerna.  Asarum har 
ett tydligt centrum med de kommunala funktionerna 
samlade inom ett begränsat område. Offentliga 
byggnader är ett annat inslag i centrumsiluetten, 
såsom kyrkan, bank och skolbyggnaderna. I de 
centrala delarna är våningsantalet lite högre med 
upp till fyra våningar, här finns merparten av ortens 
flerbostadshus. Den sammantagna bilden för Asarum 
är låg bebyggelse med en till tvåplans hus, utförda i 
trä eller tegel.

För att ge en bild över samhällets olika bebyggelse- 
strukturer beskrivs ett urval av dessa med foton och 
en kort beskrivande text (karta redovisas på nästa 
sida).
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Karta över olika bebyggelsestrukturer

�. Ny bebyggelse
Småhus: villabebyggelse och radhus
Början av �000-talet
Träfasad är dominerande, enstaka putsade hus 
Varierande karaktär med färgsättning och 
bebyggelsetyper.

 �. Korpadalen
Småhus: villabebyggelse, radhus
�9�0- / -70/ -80talet
Låg bebyggelse �-� våningar
Trä- och tegelfasader 
Varierande karaktärer, dock enhetliga 
mindre områden
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�. Ekebergslund
Småhus: villabebyggelse, kedjehus
�9�0-70 talet
Låg bebyggelse, �-� våningar
Tegelfasad är dominerande

�. Strömma
Småhus: villabebyggelse
Låg bebyggelse �-� våningar
�9�0- / �0-/�0/ även senare
Tegelfasad är dominerande, även trähus förekommer
Olika utbyggnadsfaser bidrar till 
en varierande karaktär.

7. Centrumområdet
Bebyggelse från blandade tidsåldrar
Flerbostadshus, villor, radhus
Varierad utformning
puts, tegel och trä
�-� våningar

8. Ekbacksområdet
Flerbostadshusområde:lamellhus &
Småhusbebyggelse: par- och radhus
�9�0-talet
Byggnader i varierande höjd, �-� våningar
Vitmålade tegelfasader

9. Torarp
Äldre gårdar samt nyare villabebyggelse med 
hästgårdar. 
Låg bebyggelse �-� vån, högre våningshöjder i de 
äldre gårdarna.
Träfasader
Präglas av en lantlig karaktär.

�0. Froarp
Blandning av gammal och ny bebyggelse med 
bykaraktär. 
Låg bebyggelse, �-� våningar
Träfasader främst i rött och gult
Ligger i ett jordbruksområde. 
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Kulturmiljöer 

En kulturmiljö är ett område skapat av människan 
och berättar en historia om en ort och dess invånare.  
Kulturmiljöer är en bidragande faktor till identitet, 
trivsel och variation i ett samhälle. Dessa miljöer 
sätter inte endast avtryck utan skapar även nya 
förutsättningar för framtiden. 

Trots Asarums långa historia, finns det inte mycket 
kvar idag som berättar om den. Detta beror på att As-
arum vuxit snabbt och mycket har rivits allteftersom 
nya ideal vunnit mark. Av gårdarna som prytt lands-
kapet finns några större kvar exempelvis Stenbacka, 
Rosendal och Backagården. Vid sekelskiftet växte 
Asarums centrum fram kring kyrkan med offentliga 
byggnader såsom Vita skolan, stationen, sparbanken 
och Röda skolan. Runt om i Asarum finns indus-
tribyggnader vilka berättar om ortens industriella 
utveckling, exempelvis Granefors, Strömma bomulls-
spinneri och gamla vattenverket vid Långasjön.    

Slutsats:
- Förhållandevis låg bebyggelse, 1-2 våningar. 
- Övervägande småhusbebyggelse.
- Flyttningskedjan bör förstärkas och ge större möjligheter för olika  
 boendeformer, man ska kunna bo kvar på orten
- En bostads- och serviceort.
- Asarum har vuxit snabbt, främst under senare delen av 1900-talet.   
 Detta har medfört att mycket av det gamla byggts bort.  
- Viktigt att bevara och förstärka elementen från förr exempelvis   
 kulturmiljöerna, så att inte ortens karaktär förloras. 

Vattenverket 
vid Långasjön
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FUNKTIONER

2 Fredrik Gummesson, Kommunledningsförvaltningen, Karlshamns kommun mejl 2008-09-29
3 Kenneth Svanberg, Utbildningsförvaltningen, Karlshamns kommun, mejl 2008-10-03

Asarum präglas av att vara en bostads- och serviceort 
och saknar större arbetsplatser. De flesta invånarna 
pendlar till främst Karlshamn centralort, Asarum är 
på så vis beroende av sitt omland. 
Samhället har en välutbyggd social- och kommersiell 
service, det nära avståndet till centralorten medför ett 
ännu bredare utbud. 

Verksamheter & 
industrier

Det finns ��7 företag i Asarum, �7� av dessa har 
färre än �0 anställda �. Småföretagen utgör alltså 
majoritet bland företagen i orten. De tre största är; 
John Svenssons Bygg, Viking Timber (sågverk) och 
Asarums Industri. Förfrågningar att etablera företag i 
Asarum finns, men efterfrågan är inte särskilt stor. 

Asarum är idag ingen känd jordbruksort, men ett fåtal 
större gårdar finns omkring Asarum som bedriver 
jordbruk. Utvecklingen går fortsättningsvis mot ett 
mer storskaligt jordbruk. Djurhållning bedrivs och 
runt om i orten finns hästgårdar. Ridning utgör en 
stor aktivitet i Asarum och Karlshamns ridskola 
ligger vid Jannebergsgård utmed Jannebergsvägen. 
Kommunens enda möbelvaruhus, handelsträdgård 
och travbana finns i Asarum. 

I Asarums industriområde finns Asarums Industri 
AB, Lj Oljeledningar, Skanska, Mörrums bygg, In-
gvars maskindelar, SÅIFA och LS-företagen. 
I nordvästra Asarum finns ett mindre verksamhets- 
område med bland annat Eon och Gunnar Bylund 
handel AB. I området pågår krossning av asfalt ett 

par gånger per år. Sedan översiktsplanen 
aktualiserats har kommunens hantering av flis och 
grönmassor etablerats på området. 
I södra Asarum, utmed Jannebergsvägen finns 
verksamheter i form av bilförsäljning, Jannebergs 
kvarn (försäljning av bränslepellets), hotell, måleri-
bolag och bensinmackar. 

De ursprungliga verksamheterna i de äldre industri-
erna i Asarum finns inte kvar idag. Strömma 
bomullsspinneri lades ner på �970-talet och inhy-
ser numera Kreativums aktiviteter (Science center).  
Granefors finns kvar på orten och fungerar numera 
som företagsby åt mindre företag.  I Asarum finns 
sex bensinstationer.

Offentlig verksamhet

Orten har sex skolor; Klockebacksskolan med 
tillhörande Vita huset, Kyrkskolan, Tostarps skola, 
Korpadalsskolan samt Östralycke förskoleklass och 

fritidshem (Forsberg, Madelaine �008). Dessa ger 
plats åt klasserna F-� och fritidshem. Fem förskolor 
och familjedaghem finns i samhället. Stenbacka-
skolan är ortens högstadieskola, närmsta gymnasie-
skola ligger i Karlshamns centralort. 

�00� utfördes en utredning angående skollokalerna 
i Asarum för mer ändamålsenliga funktioner. Planer 
finns på att bland annat riva Stenbackaskolan och 
bygga nytt �. Tostarps skola och Kyrkskolan är under 
avveckling och ska säljas. Målsättningen är att bed-
riva skolverksamhet i tre skolor: Klockebacksskolan 
(F-�), Korpadalsskolan (F-�) och Stenbacka skolan 
(�-9). Dessa ska täcka hela lokalbehovet för grund-
skolan i Asarum.   

Asarum har två fritidsgårdar; Hejans- och Loftets 
fritidsgård. I ortens norra del finns Asarums Idrotts- 
plats med fotbollsplaner, tennissbanor och ett belyst 
motionsspår. En ny sporthall (fullskalig anläggning) 
byggs i Strömma och väntas stå färdig vid årsskiftet 
08/09 (Andersson, Krisztina �008). 

Kreativum

Stenbackaskolan
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Karta över Asarums service och verksamheter

I Asarum finns olika typer av äldreomsorg såsom 
särskilt boende med olika boendeenheter och 
korttidsboende (Svensson, Eva �008). Men även 
speciella inriktningar med bland annat boende för 
demenssjuka och gruppbostäder för personer med 
funktionshinder. Idag är cirka ��00 asarumsbor 
�� år eller äldre, enligt prognoserna kommer denna 
siffra att fortsätta stiga �. För att tillgodose äldres 
behov bör boendefrågorna ses över och olika former 
av boende planeras.  
Inom orten finns en distriktssköterska och tandvård 
samt möjligheter till hemtjänst- och sjukvårdsservice. 

Föreningsliv

I Asarum finns ett rikt föreningsliv. Här finns bland 
annat olika fiske-, handikapps-, idrotts-, musik, 
kultur-, hembygds-, pensionärs-, politiska- och 
religiösa föreningar (Karlshamns kommun �008).

4 Lena Lund, Kommunledningsförvaltningen, 
Karlshamns kommun, mejl 2008-09-16

Loftets 
fritidsgård

Skola

Förskola

Äldreomsorg/
gruppboende

Fritidsgård

Idrottsplats

Verksamhetsområde

Planerade
verksamheter

Bensinstation

Centrumområde
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Loftets 
fritidsgård

Försvinner båda skulle detta få stora konsekvenser 
för ortens serviceutbud. Men närheten till 
etableringarna kan även ses som positivt, då generellt 
sett handel föder handel. Förhoppningsvis innebär 
dessa etableringar att handeln i Asarum lever kvar 
och utvecklas. Det är dock svårt att idag bedöma 
påverkan.

Handel & service

Asarum har ett tydligt centrum utmed Storgatan, där 
ortens handelscentra finns. Här ligger mataffärer 
såsom Ica och Konsum, men även blomsteraffärer, 
optiker, leksaksaffär, radio- och tvbutik, kiosk etc. 
I förhållande till ortens storlek är den kommersiella 
servicen relativt väl tillgodosedd.  Centrumområdet 
är utformat på bilens villkor. Gott om parkerings-
platser finns, men däremot saknas sittplatser och 
vistelseytor i anslutning till handels- och service-
etableringarna. Varumottagningar och förvaringsytor 
ligger som en barriär mot bakomliggande bebyg-
gelse. De två livsmedelsaffärerna ligger med stängda 
fasader utmed Storgatan, vilket ger ett slutet intryck. 
Parkeringen norr om Granvägen är alltför väldimen-
sionerad och utnyttjas inte till fullo.        
På Offerkällevägen ligger ett hotell med tillhörande 
restaurang och ett möbelvaruhus tvärsöver gatan. Ett 
lokalt bankkontor finns i orten och ett postombud på 
Konsum. Kommunens huvudbibliotek finns i central-
orten och en biblioteksfilial finns i centrala Asarum.

Förutom i centrum finns kommersiell service utmed 
Jannebergsvägen och Storgatan. Här finns
pizzeria, taxibolag, videobutik, husvagnscenter, en 
ljus- och miljöaffär samt bilförsäljning.  

I och med utveckling av externhandel och stor-
marknader i kommunen och regionen som helhet 
kan detta medföra konsekvenser på ortens handels-
centrum.  Konkurrensen om kunderna ökar ur ett 
regionalt perspektiv och affärerna är beroende av 
kundunderlaget från närmsta omlandet. Coop Forum 
etablerades vid anslutning till E�� och nordöst om 
Strömma trafikplats planeras för dagligvaruhandel i 
form av ICA Kvantum (antagen �00�). Detta 
kommer givetvis att påverka dagligvaruhandeln i 
Asarums centrum, det bör ändå finnas en marknad 
för att en av de båda butikerna i centrum lever kvar. 

Slutsats:
- Välutbyggd social- och kommersiell service. En ökad befolkning   
 stärker och utvecklar servicen.  
- Kommersiell service främst i anslutning till centrum, även mer 
 utspritt söder om kyrkan och utmed E22.
- Centrumområdet ligger tillgängligt utmed Storgatan. 
 Handelscentrat är utformat på bilens villkor. 
- Ortens invånare är inte beroende av att göra inköp, bankärenden,   
 läkarbesök på externa etableringar. 
- En fortsatt ökning bland ortens äldre medför krav på ökad service.
- Småföretag utgör majoritet bland företagen.
- Verksamhetsområden utmed större kommunikationsleder, ett par äldre  
	 verksamma	industrier	finns	kvar	på	orten.
- Djurhållning bedrivs.
- Större arbetsplatser saknas till stor del, asarumsborna pendlar   
 till främst Karlshamns centralort. Asarum är beroende av sitt 
  grannskap. 
- Asarum har Karlshamns enda möbelvaruhus, handelsträdgård och 
 travbana.

Livsmedelsaffärer i centrum

Lokalt bankkontor
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Rekreation & 
friluftsliv

Asarum har goda möjligheter för bra rekreation och 
friluftsliv. I nord-sydlig riktning genom Asarum 
sträcker sig en nationell cykelled, banvallsleden. 
Genom denna får bostadsområdena visuell koppling 
med naturen i väst samtidigt som den är ett viktigt 
grönstråk. 

Asarums tätort omges av natur men tillgängligheten 
till dessa bör ses över för att öka nåbarheten.  Mieån, 
Byasjön och Iglagölen är stora tillgångar. Längs 
Mieåns västra sida finns ett gångstråk vilket löper 
längs Korpadalens bebyggelse. Stundtals på sträckan 
ges vackra vyer med kontakt mot ån, men kopplingen 
skulle kunna utvecklas mot Byasjön. Likaså skulle 
Iglagölen få en mer betydande roll i rekreationen.  
Idag finns upptrampade stigar så att man i viss ut-
sträckning kan nå Iglagölen och 
Byasjön. 

Landskapets karaktär

Asarum ligger i ett dallandskap i den Blekingska 
mellanbygden. Landskapet är starkt kuperat med 
inslag av sprickdalar och platåer.  Längs ortens östra 
delar rinner Mieån genom skogslandskapet och möter 
Byasjön för att sedan rinna vidare söderut. Orten har 
anor från förkristen tid och ett antal äldre gårdar kan 
än idag urskiljas i jordbruksbygden. På olika platser 
runt om i Asarum pågår det bete, så även i Asarums-
dalen. I Karlshamn har hästen blivit en viktig land-
skapsvårdare som håller landskapet öppet och det 
finns fler sporthästar än kor (Magnusson et al. �00�). 
De betande hästarna håller ängsmarker, inägor och 
tidigare odlingar i ordning från förbuskning, sly och 
framryckande skog.  
Förutom odlingslandskapet präglas Asarum av skog, 
med betydande inslag av ek och bok. Lövbland-
skogar är vanligast i Asarum men det förekommer 
även lövbarrblandskogar med tallen som signum.  
Berggrunden domineras av sura bergarter, gnejs och 
granit. 

GRÖNSTRUKTUR, REKREATION & FRITID

Vy över odlingslandskapet i Torarp

Utmed Mieån/
    Korpadalen
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Grönstruktur-
indelningar

För att skapa en bättre förståelse för Asarums grön-
struktur redovisas nedan olika typer av grönska i och 
i direkt anslutning till Asarums tätort. Det är viktigt 
att olika former av grönska finns i en ort och 
kompletterar människors olika behov.   

Parker
Badhusparken (nr. � på kartan sidan ��) är en finpark 
i centrala Asarum med stor artrikedom. Parken är 
omgiven av flerbostadshus och gamla badhuset vilka 
skapar ett intimt rum. Det är en vacker park med träd, 
planteringar och en vattentrappa som leder vattnet 
ned till en damm. En annan finpark är Offerkällan 
(�). Gamla sägner berättar att detta var en hednisk 
offerplats vars vatten hade helande krafter. Genom 
parken rinner Torarpsbäcken. 

Karta över naturtyper Badhusparken

Byasjön

Mieån

Iglagölen
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Rosendals trädgård (�) är en annan park i Asarum,   
Här finns ett lusthus och flera växter finns kvar sedan 
parken anlades. 

Lekplatser
Runt om i Asarums bostadsområden finns lek-
platser. Två av de större tas upp i Grönstruktur-
planen (Karlshamn �00�); lekplatsen vid Dyksväg 
(�) och Korpadalens stora lekplats (�). Lekplatsen 
vid Dyksväg är av parkkaraktär och ger plats åt en 
fotbollsplan. Korpadalens lekplats har en mer öppen 
karaktär med öppna gräsytor och ligger centralt i 
Korpadalen med direkt närhet till skola och bostads- 
område.
  
Kyrkogård
Asarums kyrkogård (�) är troligtvis den största 
anlagda grönytan i orten. Denna utgör en grön 
korridor mellan naturområdena i öst och Asarums 
centrum. 

Alléer
Orten har tre alleér vilka sträcker sig genom de 
centrala delarna.
Prästgårdsalléen sträcker sig från Storgatan till präst-
gården och ingår i ett väst-östligt stråk genom 
Asarum och ut till naturen. Allén var byns stolthet 
och är kulturhistoriskt viktig. Även utmed Offerkäl-
levägen finns en allé samt de södra delarna av 
Storgatan. Dessa utgör ett karaktäristiskt drag i 
centrumbilden. En fjärde allé sträcker sig från 
Karlshamn till Asarum för att sammanbinda de två 
orterna och ge dem en enhetlig länk. Denna sträcker 
sig från Sölvesborgsvägen till Korpadalsrondellen. 

Karta över grönstrukturindelningar enligt Grönstrukturplanen
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Naturmark 
I Asarum finns rikligt med naturmark i ortens 
utkanter, men även i de bebyggda delarna. 
Öster om kyrkogården finns Björket (7), ett om-
råde med hagmarkskaraktär. Området fungerar som 
närrekreationsområde och innehåller flera stigar. 
Ett annat viktigt rekreationsområde är Stenbacka 
strövområde (8), ett grönområde mellan Asarum 
och Korpadalen. I anslutning till området ligger 
skolor och förskolor vilka flitigt nyttjar dess natur. 
Området är markant kuperat med variationer i form 
av dalar och bergsryggar. Här finns olika naturtyper 
såsom ädellövskog, hällmarkstallskog och ängsmark. 
Iglagölen (9) utgör ett närrekreationsområde för 
Korpadalen och innehåller blandskog. 
Kring Mieån (�0) växer lövskog och området har 
historia inom industriverksamheter. Mellan bostads- 
områdena i väst och Mieån i öst finns en gång- och 

cykelväg genom naturområdet. Froarp/Björkliden 
(��) är ett annat viktigt rekreationsområde med till-
gång till motionsspår, i direkt anslutning till Asarums 
idrottsplats. Strömma (��) är ett ädelövskogsområde 
klassat som nyckelbiotop enligt Skogsvårdssty-
relsen. Klinkaberget (��) utgörs av två skogsöar av 
ädellövskog mitt i bostadsområdet Ekebergslund. 
Mellan dessa två bergstoppar finns öppna gräsytor. 
Torarpsbäcken rinner öppet mellan Offerkällan och 
Frälsegårdsvägen, här finns bland annat en skogsö. 
Korpadalens bäckravin (��) rinner i anslutning till 
bostadsområde och utgörs av al och bok. 

I Karlshamns Grönstrukturplan (�00�) redovisas 
ovanstående grönstrukturer av betydelsefull 
karaktär, förutom dessa är även odlingslandskapet 
och grönskan i bostadsområdena viktiga grönstruk-
turer i Asarum.

Odlingslandskap
En stor del av Asarums landskap består av odlings-
bygd såsom åkrar och betesmarker. Landskaps-
rummet är öppet och svagt kuperat vilket växlas i en 
mer kuperad skogsmark. Detta skapar både öppna 
och mer stängda rum vilket bidrar till vyer och 
perspektiv i landskapet. Runt om i bygden kan man 
se betande hästar och kor vilka medverkar till en mer 
lantlig stämning.
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Ekologiska korridorer 
samt gång- & 
cykelvägar 

Bostadsområden
Bostadsområdena i orten ligger likt en ”ring” i grön-
ska, de omges av naturmark i såväl Asarumsdalen 
som den omgivande naturen. Detta är en god kvalitet 
för Asarumsborna och kontakten mellan bebyggda 
delar och naturen bör vidareutvecklas. 
Bostadsbeståndet i orten består främst av villabebyg-
gelse vilken medför en stor mängd grönska. Mer-
parten av bostadsområdenas grönska ligger dock på 
privat mark, men ger ändå en grön prägel åt villa-
landskapen.  I en del bostadsområden består tomterna 
av sparad naturmark, vanligtvis vid randområdena 
mellan stad och land, exempelvis Notavalla. Överlag 
är tomternas grönska dock anlagd. Kring bostadsom-
rådena finns sparade grönpartier som vanligtvis ger 
plats åt lekplatser eller öppna grönytor.

I Karlshamns Grönstrukturplan (�00�) redovisas 
ekologiska korridorer som viktiga gröna kilar. Dessa 
sammankopplar orten och landet och utgör sprid-
ningskanaler för växter och djur. Grönstrukturplanen 
redovisar även gång- och cykelvägar vilka erbjuder 
gröna förbindelser mellan Asarum och omgivande 
grönområden. Enligt Grönstrukturplanen bör grön-
skan kring stråken bevaras och förstärkas. 

Slutsats:
- Asarum har många viktiga naturvärden, såväl i som utanför 
 bostadsområdena.
- Naturen som bedöms ha högre värden ska i så stor utsträckning som  
 möjligt bevaras.
- Utformning av bebyggelse bör ske på ett sådant sätt att så lite   
 påverkan på omgivningen sker. 
- Värna om och utveckla tätortsnära rekreationsområden så att de blir  
 mer tillgängliga.
- Miån, Byasjön, Iglagölen är karaktärsgivande. Det saknas dock
 kopplingar och vistelseytor som gör vattnet tillgängligt för boende  
 och besökande. 
- Banvallsleden ger god koppling till ett annars otillgängligt 
 landskap och ger vackra vyer. 
- Stenbacka strövområde är ett viktigt rekreationsområde och fyller  
 även ett utbildningssyfte för närliggande skolor. Grönskande trädgårdar

Gång- & cykelväg banvallsleden
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Två av Blekinges viktigaste kommunikationsstråk 
sträcker sig genom Karlshamn. En av dessa är kust-
banan med järnvägstrafik mellan Köpenhamn och 
Karlskrona, den andra är E�� från Malmö till 
Norrköping.
Planområdet gränsar i väst till Rv�9 och i söder 
till E��. Direkt anslutning till dessa kommunika-
tionsleder ger Asarum en god tillgänglighet och är av 
stor vikt för ortens utveckling av såväl bostäder som 
näringsliv. 

Biltrafik	och	
vägstruktur

Asarums bebyggelsestruktur förgrenar sig utefter 
kommunikationslederna.  Storgatan är den större 
genomfartsleden och kan likna vid Asarums nerv, 
som förbinder Asarums centrala del med omkring-
liggande bostadsområden. För att avlasta genomfarts- 
trafiken i tätorten byggdes nuvarande Rv�9 på 
�980-talet �. Innan 80-talet fungerade Jannebergs-
vägen och Storgatan som genomfart för trafik norrut 
och mot Karlshamn. Problemen med genomfarts- 
trafik och den höga andelen lastbilar kvarstår dock 
idag. Längs med Storgatan sker varutransporter och 
leveranser med lastbil till Asarums centrum. 

Storgatan har sedan länge tillbaka fungerat som 
handelstråk mellan Växjö och Karlshamn. Under 
årens lopp har gatan vid olika tillfällen byggts om, 
exempelvis revs bebyggelse för att ge plats åt en 

bredare Storgata på �9�0-talet och under 80-talet 
omgestaltades en delsträcka till en miljöprioriterad 
gata �. På en miljöprioriterad gata är gaturumet med-
vetet gestaltat för att begränsa biltrafikens hastighet 
och ge mer utrymme åt fotgängare och cyklister. I 
dagsläget finns två miljöprioriterade gator i Asarum. 

De större gatorna i orten är generöst dimensionerade 
och Storgatan ger intryck av att vara en genomfarts-
gata, biltrafikrummen upplevs som onödigt stora.  
Även Mejerivägen är en genomfartsgata i Asarum. 
Vägen försörjer bostadsområden och Asarums västra 
industriområde, vilket alstrar en stor mängd last-
bilstrafik (� % av trafikmängden). Enligt Bert-Owe 
Håkansson på Karlshamns kommun kör flertalet av 
industriområdets trafik in på Jannebergsvägen för att 
sedan svänga in på Mejerivägen, kommunen ser helst 
att området trafikeras via Rv�9. En bättre skyltning 
diskuteras i nuläget, med hänvisning till verksamhet-
sområdet i väst via E�� och sedan Rv�9, detta är en 
angelägen åtgärd för att minska trafiken på Janne-
bergsvägen.

I områdena byggda på �9�0-70-talet, exempelvis 
Korpadalen och Rosendal, kan man känneteckna att 

KOMMUNIKATION

Storgatan, centrumområdet

 Miljöprioriterad gata, 
 Offerkällevägen

6 Bert-Owe Håkansson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, samtal 2008-09-18 
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SCAFT-principen varit rådande  i trafikut-
formningen. Här leds trafiken in på lokalgator för 
att övergå till matargator med återvändsgränder och 
vändplatser. Återvändsgatorna kopplas ihop med 
gång- och cykelvägar och får på så sätt förbindelse 
med omgivande områden.  

Inom tätbebyggt område gäller �0 km/h och 
�0 km/h och utanför tätbebyggt område gäller 
70 km/h. En mindre del av ortens centrum är 
hastighetsbegränsat till �0 km/h.  

Gång-	och	cykeltrafik

Dagens gång- och cykelnät i Asarum är relativt 
välutbyggt. 
Cykelleden på banvallen förbinder Asarum med 
Karlshamns centralort samt Svängsta och vidare 
norrut. Cykelledens gena sträckning genom Asarum 
är ett populärt gång- och cykelstråk och förbinder 
de omkringliggande bostadsområdena.
I Asarum finns goda gång- och cykelförbindelser 
mellan bostadsområdena. Där områdenas trafik-
försörjande gator slutar övergår de vanligtvis till ett 
gång- och cykelstråk. Exempel på detta är Korpa-
dalen och Ekebergslund, här finns separata gång- 
och cykelförbindelser till närliggande skola och 
förskola.  

Endast en del av Storgatan har separat gång- och 
cykelväg. Sträckan mellan Storgatan/Offerkälle-
vägen och Storgatan/Björkvägen saknar gång- och 
cykelmöjligheter. Detta är en stor brist i gatumiljön 
och en viktig säkerhetsfråga. Här finns Asarums 
centrum och större delen av ortens service, det är 

Karta över cykelnät och miljöprioriterade gator 

Gång- och cykelväg

Miljöprioriterad gata

0                 0,5                    1                                           2 km

N



           ��

därför viktigt att denna får en tydligare centrum-
prägel så att fotgängare och cyklister kan röra sig på 
bättre villkor. Från kommunen finns förslag på att 
omforma den centrala delen av Storgatan till 
exempelvis en gårdsgata, i början av �000-talet 
formulerade kommunen en idéskiss7.      

Runt om i Asarum finns natur- och strövområden 
vilka är i behov av bättre kopplingar med tätorten, för 
att bättre binda ihop stad och land. 

Kollektivtrafik
Cirka � km söder om centrala Asarum ligger 
Karlshamns järnvägstation med timmes trafik mot 
Karlskrona (öst) och Malmö/Köpenhamn (syd). �007 

Karta över kollektivtrafiknätet och upptagningsområde på 500 meter 

7 Bert-Owe Håkansson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, samtal 2008-09-18 
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stod elektrifieringen av Blekinge Kustbana klar, med 
bland annat direkta förbindelser söder om 
Kristianstad. Kustbanan är en viktig länk för person- 
och godstrafik både regionalt och interregionalt. Det 
är viktigt att bytesförbindelserna mellan buss och tåg 
fungerar, så att asarumsborna ges goda möjligheter 
att resa vidare med tåg. I Skånetrafikens tågstrategi 
�0�7 prövas satsningen om pågatågstrafik från 
Kristianstad till Karlshamn år �0�0, vilket skulle 
medföra ännu bättre tågförbindelser till Karlshamn 
(Skånetrafiken �008). 

Kartan på föregående sida visar dagens busstrafik i 
Asarum, med linjenät och hållplatser. Merparten av 
Asarums tätort ligger inom en �00 metersradie från 
en busshållplats, endast östra delen av Korpadalen 
och norra Ekebergslund ligger utom denna radie.

Orten har god kollektivtrafiktillgänglighet med buss-
förbindelser mot centralorten, Svängsta, Mörrum, 
Sölvesborg, Olofström, Tingsryd och Växjö. Tur-
tätheten för bussarna mellan Asarum och Karlshamn 
är hög. Mellan centrala delarna av Asarum och 
Karlshamn tar det cirka �0 minuter med buss eller 
bil. 

Nästan �0 % av utsläppen i Karlshamn utgörs av 
transporter, ett led i att minska transportutsläppen är 
att bygga ut i goda kollektivtrafiklägen (Karlshamns 
kommun �007). Vid en ytterligare utbyggnad av 
orten bör en kollektivtrafiknära planering efter-
strävas, då detta utgör en grundläggande service för 
medborgarna. Ett ökat antal boende i Asarum stärker 
kollektivtrafikunderlaget och förhoppningen är att det 
möjliggör en ökad turtäthet. 

Slutsats:
- Bilen har god framkomlighet i Asarum. Bilen har varit en av   
 framgångsfaktorerna för ortens expansion. 
- Bebyggelsen är förgrenad längs med kommunikationslederna.
-	 Bra	kollektivtrafik,	främst	mot	Karlshamn	centralort.	
	 Kollektivtrafiknära	planering	bör	eftersträvas.
- Den gamla banvallen utgör ett bra gång- och cykelstråk. 
- Ett relativt välutbyggt gång- och cykelnät, dock behövs bättre   
 kopplingar mot omkringliggande rekreationsstråk. 
- Centrala Storgatan saknar gång- och cykelväg.
- Storgatan är till större delen utformad på bilens villkor och har  
	 en	monoton	trafikmiljö,	förutom	den	miljöprioriterade	sträckan.	
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdet skyddar Långasjöns betydelse 
för dricksvattenförsörjningen. Kommunen har förslag 
på ny avgränsning för vattenskyddsområdet Mieån-
Långasjön, vilket överensstämmer med Mieåns 
avrinningsområde.  Avgränsningen längst i söder 
blir i stort sett oförändrad. Skyddsområdet delas in 
i primär, respektive sekundär och tertiär skyddszon. 
Dessa ges olika restriktioner och bestämmelser för 
olika verksamheter. Vattenskyddsområdet påverkar 
Asarums nordligaste del.

Vatten och avlopp

Största delen av Asarums vattenförsörjning kom-
mer från ytvattenverket vid Långasjön (Karlshamns 
kommun �007). Det förekommer dock enskilda 
vattenförsörjningsanläggningar både för permanent- 
och fritidsbebyggelse. Asarums avloppsvatten renas 
av Stärnö avloppsreningsverk, i de glesbebyggda 
områdena förekommer det dock enskilda avlopps-
anläggningar runt om i kommunen.

Fjärrvärme

Karlshamns Energi AB förser flerfamiljshus och 
större byggnader i Karlshamns, Asarums och Mör-
rums tätorter med fjärrvärme. Genom en ledning 
mellan Svängsta och Asarum har numera Svängsta 
tätort och norra delen av Asarum tillgång till fjärr-
värme (Karlshamns Energi AB �008). Fjärrvärme-
nätet fortsätter att expandera till villaområden, med 
en årlig anslutning på �00 villor. 
Energianvändning och val av energikälla påverkar 
miljön, för att minska miljöpåverkan bör nya 
bostäder och verksamheter försörjas med fjärrvärme.
Ledningen går genom centrala Asarum och vidare 
i riktning mot Svängsta. Nya ledningsnät bör 
placeras där det är mest lämpligt beroende på givna 
förutsättningar.

Regional gasledning

I kommunens översiktsplan �007 reserveras mark 
för en utbyggnad av regional gasledning, norr om 
Asarum tätort. Restriktionen påverkar 
Asarums norra del. En högtrycksledning för natur- 
och biogas har reglerade skyddsavstånd för avstånd 
mellan byggnad och gasledning. Enligt Spräng-
ämnesinspektionens naturgasföreskrifter (SÄIFS 
�99�:8) ska det vara minst �� meter från ledning i 
mark till byggnad eller till närmaste gräns för område 
med förväntade grävningsaktiviteter. 

Dagvatten

Kommunens målsättning är att dagvattnet tas om 
hand så att det inte medför negativa effekter på 
naturen. Via ledningar leds dagvattnet till vattendrag
eller infiltreras i marken.  I dagsläget saknar 
kommunen en handlingsplan för dagvattenhantering 
vilket bör tas fram. Vid utveckling av Asarum bör 
lokala lösningar ses över för dagvattenhanteringen.

Slutsats:
- Utbyggt vatten- och avloppssystem i Asarum ger möjligheter för 
 vidare anslutning av ny bebyggelse. 
- Lösningar för dagvattenhantering bör ses över på lokal nivå.
- Möjlighet till anslutning till fjärrvärmenätet ger miljövänlig   
 energianvändning. 
- Regional gasledning bör beaktas vid nybyggnation i samhällets 
 norra delar. 

Karta över vattenskyddsområde och eventuell gasledning
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HÄLSA & RISKHÄNSYN
Inom planområdet finns olika faktorer kan  påverka 
utformning och placering av framtida byggnationer. 
Nedan följer de faktorer som berör området.  

Verksamheter

Viking Timber (sågverk) finns norr om Asarums 
tätort, med ett rekommenderat avstånd på �00 meter 
(Boverket �00�). Vid verksamhetsområdet i Tostarp 
sker bland annat krossning av asfalt ett par gånger 
om året och Tostarps nedlagda soptipp ligger i 
området. Sedan översiktsplanen aktualiserats har 
kommunens hantering av flis och grönmassor
etableras på området, detta medför ökad trafik 
och buller i området. I Asarums industriområde är 
verksamheterna med högre påverkan på omgivande 
bostäder placerade längre ifrån bostadsområdena och 
småindustrierna närmare.

En flytt av Karlshamns ridskola diskuterats i 
kommunen, vid en flytt bör hänsyn tas till lukt och 
allergeners påverkan på omgivande bebyggelse. Ett 
avstånd mellan �00-�00 meter bör eftersträvas. 

Karta över hälsa- och riskfaktorerKarlshamns ridskola
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Transport av farligt 
gods

Kommunen har två primära vägar för transport av 
farligt gods, E�� och Rv�9 vilka båda angränsar till 
samhället. I Asarum finns även vägar med restrik-
tioner för farligt gods; Jannebergsvägen (nr � på 
kartan till vänster), Storgatan (�), Mejerivägen (�) 
och Hokavägen (�). 

Vid nyetablering av verksamheter förespråkar 
Räddningstjänsten att man vid planläggning inför 
buffertzoner på �0-�0 meter intill E�� och Rv�9 
(Karlshamns kommun �007). För bostäder krävs ett 
skyddsavstånd på 7� meter. Dessa skyddsavstånd 
påverkar planläggning utmed de två 
kommunikationslederna i södra och västra Asarum.

Markföroreningar

Dagens industrier är relativt rena, men nedsmutsning 
av mark och sjösediment finns kvar efter tidigare 
verksamheter. I Asarum finns sex bensinstationer 
och en nedlagd soptipp samt industrier av olika slag 
som kan ha förorenat marken. Karlshamns kommun 
har inventerat och lokaliserat var olika deponier finns 
runt om i kommunen (se karta till vänster). 

Lantbruk och 
djurhållning

Runt om i Asarum finns djurhållning, främst i 
form av hästar. Utmed Jannebergsvägen ligger 
Karlshamns ridklubb. Djurhållningen kan ge upp-
hov till olägenheter i boendemiljö främst i form av 
allergier men även luktproblem. I dagsläget finns 
inget givet avstånd till hästgårdar utan det varierar 
beroende på myndighet samt lokala förhållanden. 
Länsstyrelsen har därför gjort en bedömning på 
olika respektavstånd som bör tillämpas beroende på 
djurhållningens omfattning (större, medelstora eller 
mindre anläggningar) med hänsyn till Blekinges 
terräng (Länsstyrelsen Blekinge län �008). I tätorter, 
i samlad bebyggelse eller i områden där konflikter 
mellan planering av ny bebyggelse och djurhållning 
är aktuellt varierar respektavståndet mellan �� - �00 
meter. 

Elektromagnetiska 
fält

Inom Asarum finns kraftledningar med spänning på 
�00 kV, ��0 kV samt �0 - 70 kV (Karlshamns kom-
mun �007). I dagsläget kan forskningen inte säker-
ställa vilken påverkan elektromagnetiska fält har på 
människans hälsa. Ett samband mellan cancer och
magnetfält kan dock inte uteslutas och försiktighet 
bör därför eftersträvas. Eftersom det idag inte finns 
något fastställt skyddsavstånd för bebyggelse i 
anslutning till kraftledningar tillämpas försiktighets- 
principen. Med detta menas att vid nybyggnation av 
bostäder och lokaler där människor vistas mycket ska 
dessa inte finnas inom ett bestämt område från strål-
ningskällan. Rekommenderat avstånd för ledningar 
är mellan �0 – �0 meter på varje sida om ledningen 
beroende på spänningsstyrkan.   

Betande kor vid Froarp 130 Kv kraftledning i södra Asarum
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I Asarum har skett och kommer att ske ytterligare 
några förändringar (se karta sidan ��). Norr om 
Korpadalen är ledningarna nergrävda (upp till 
Norrefors) 8. �0 kV ledningarna i västra Asarum 
kommer under �009 att grävas ner.  �0 kV led-
ningarna som sträcker sig söder ifrån genom 
Strömma och Korpadalen är uppe för diskussion om 
att kabla ner, likaså kabeln till Granefors. 

Ras- och skredområden

Risken för ras eller skred i Karlshamn är inte särskilt 
hög, områdena kring ådalarna är de som löper störst 
risk. I Karlshamns översiktsplan �007 pekas ett par 
områden i kommunen ut som skredkänsliga, varav 
området kring Mieån och Torarpsbäcken i Södra 
Asarum är ett. SGI (Statens Geotekniska Institut) 
anser att området är i behov av en mer detaljerad 
geoteknisk utredning. 

Bullerstörningar 

Bullerkällorna i Asarum är främst vägtrafikbuller 
utmed E�� och Rv�9. Områden i direkt anslutning 
till dessa är verksamhetsområden. En del bebyggelse 
ligger relativt nära men har en viss form av avskärm-
ning utmed vägarna, exempelvis grönska.  

I Asarums tätort är det främst bullerproblem utmed 
Storgatan, Froarpsvägen (nr � på kartan sidan ��), 
Mejerivägen (�), Rosendalsvägen (�) och Offer-
källevägen (7) (Karlshamns kommun �007). Även 
utmed Jannebergsvägen är bullernivån över 
rekommenderade riktvärden. En annan bullerkälla är 
industrierna i Asarum, dels för själva tillverkningen 
och materialhanteringen, men även transportarbetet 
verksamheterna alstrar. Skyddsavståndet till indus-
trier beror på vilken verksamhet som bedrivs. 

Vid nybyggnation bör följande riktvärden inte 
överskridas:
�0 dB (A) ekvivalentnivå inomhus
�� dB (A) maximalnivå inomhus nattetid
�� dB (A) ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)
70 dB (A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till 
bostad

Tung tra
fik utmed

 Rv29

8 Bo Carlsson, E.on, telefonsamtal 2008-10-02
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Slutsats:
- Asarum har olika typer av riskhänsyner att beakta i kommande   
 planering.
- För att förhindra olika risker bör dessa uppmärksammas i ett 
 tidigt skede.  
- Rekommenderade buffertzoner bör eftersträvas för att hålla ett   
 tryggt avstånd mellan bebyggelse och väg. 
- Tänkbara föroreningar bör undersökas närmare vid planläggning.
- Vid nybyggnation bör bullerfrågan utredas i ett tidigt skede   
  så att olägenheterna blir minimala och att rekommenderade    
 riktvärden följs.
-	 Placering	av	trafikalstrade	verksamheter	och	industrier	bör	ske	på		
 strategiska lägen där påverkan på bebyggelsen blir liten. Dessa   
 bör ges ett läge med goda kommunikationsmöjligheter med närhet   
 till de större kommunikationsstråken E22 och Rv29. 
-  Vid nybyggnation i närheten av kraftledningar applicera 
 försiktighetsprincipen.
- Skred och ras kan ske plötsligt och det kan krävas förebyggande   
 åtgärder för att säkerställa markens kvalitet.  

Översvämningsrisk

Två vattendrag i Karlshamn utgör risk för över-
svämning, Mörrumsån och Mieån (Karlshamns 
kommun �007). På uppdrag av Räddningstjänsten 
ska SMHI upprätta en översvämningskartering för 
Mieån, senast �0�0 ska den vara färdig. Denna 
kommer att visa åns ”�00-års flöde” samt högsta 
flöde. 

Mieån
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IV.
ANALYS
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För att visa hur de övergripande strukturerna i 
Asarum upplevs har jag karaktäriserat dem efter 
stråk, knutpunkter, landmärken, utblickar, områden 
och barriärer enligt en analysmetod framtagen av 
Kevin Lynch. På så sätt kan ortens särdrag beskrivas 
och en överblickbar bild skapas. Bokstäver och 
siffror som nämns i texten redovisas på kartan. 

Stråk
De tydligaste stråken är Jannebergsvägen (A) och 
Storgatan (B) som sträcker sig i nord-sydlig riktning 
genom Asarum.  Detta är även ortens handelstråk, 
med centrum placerat utmed Storgatan. Andra 
viktiga stråk är Mejerivägen (C) och Offerkällevägen 
(D). De fyra vägarna är av äldre karaktär och har 
präglat bostadsutvecklingen i Asarum. Korpadals-
vägen (E) och Iglavägen (F) trafikförser ortens östra 
delar. Dessa är de viktigaste kommunikationsstråken 
för bil- och kollektivtrafik. Rv�9 och E�� är viktiga 
leder för bil- och godstrafik till och från Asarum. 
Den gamla banvallen (G) från den nedlagda järn-
vägen förbinder norra och södra Asarum och är ett 
viktigt gång-, cykel- och grönstråk.
   

Knutpunkter
Triangelområdet utgör tre tydliga punkter och har 
länge utgjort en grundstruktur i Asarum. Vid de två 
sydligaste punkterna skedde mötet med gamla 
Riksvägen och Asarum en gång i tiden, den nord-
ligaste av de tre ligger vid kyrkan. Dessa fungerar 
främst som trafikknutpunkter. Asarums centrum 
längs Storgatan, strax norr om kyrkan, är ortens 
handelsknutpunkt. Här finns mataffärer såsom Ica 
och Konsum, men även blomsteraffärer, optiker, 
leksaksaffär, radio- och tvbutik, kiosk, bank etc.

VISUELLA STRUKTURER
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Landmärken
Asarums kyrka (�) har en centralt belägen plats i 
korsningen mellan Offerkällevägen och Storgatan, 
två viktiga kommunikationsstråk. Tvärs över 
Storgatan ligger Klockstapeln (�) uppe på ett berg. 
Klockstapeln fångas i blickfånget när man närmar sig 
centrum och utgör ett karaktäristiskt drag i siluetten. 
Andra offentliga verksamheter ligger kring kyrkan 
såsom skolor, banken och Stenbackagårdens museum 
(�), dessa förstärker känslan av att vara i centrum. 
Vid entréerna till Asarum ligger äldre gårdar (� & �) 
och verksamhetsområden (� & 7), vilka ger inblick i

ortens bruks- och industrihistoria samt skapar vackra 
fondmotiv. Från Graneforsvägen och Froarpsvägen 
möts man av Asarums vattentorn (8). 

Barriärer
Planområdet ramas in av kommunikationsleder. 
Rv�9 och E�� är viktiga för ortens kommunika-
tion med omlandet men de alstrar mycket trafik och 
buller. Rv�9 utgör en tydlig västlig gräns för 
Asarums tätort och omkringliggande landskap. 
Storgatan genom Asarum delar orten i öst-västlig 
riktning och är till större delen utformad på bilens 
villkor och saknar ett mer enhetligt och säkert 
utrymme i den centrala delen.
Mejerivägen förser omkringliggande bostadsområden 
och Asarums industriområde med trafik. Vägen 
upplevs som en barriär då �,�-� % av trafikmängden 
består av tung trafik till/från industriområdet 9. 
Tostarpsvägen i norr är en landsväg och fungerar 
bland annat som transportled för Viking Timber, 
detta medför buller för boende utmed vägen. På 
större delen av Tostarpsvägen gäller blandtrafik. 

Jordbruksmarken i västra Asarum är förutom en 
tillgång som livsmedelsproducent och landskapsbild 
även en barriär då det inte finns några möjligheter att 
ta sig över i väst-östlig riktning. Odlingslandskapet 
tillsammans med Torapsbäcken skapar en barriär att 
röra sig i samhällets nordvästra delar. 

Utblickar
Det omkringliggande landskapet ger goda 
möjligheter till utblickar. Öppna slätter som möter 
åkerholmar och skogspartier ger intressanta vyer. 
Den mer kuperade skogsbygden ger öppna inslag
i form av sjöar och odlingar, men även branta 
bergssidor är synliga i landskapet. 

Områden
Karlshamn centralort och Asarum kan liknas vid två 
områden där Asarum utgör service- och bostadsort 
medan centralorten även är en arbetsort. Det är dock 
svårt att avläsa var centralorten slutar och Asarum 
börjar. Området mellan dem upplevs idag diffust, 
E�� i söder framstår dock som en visuell gräns. Vy 2

Vy 3

Vy 1

9 Bert-Owe Håkansson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Karlshamns kommun, samtal 2008-09

Vy 1
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Vy 1

Asarum och centralorten växer alltmer tillsammans 
till en enklav. Exempelvis bidrar pågående planering 
i Strömma med bostäder och verksamheter till ett 
mer sammanhållet område.

Huvuddelen av Asarums bebyggda områden består 
av bostäder och bostadstypen är till större delen 
friliggande villor (orange områden). Längs Storgatan 
sträcker sig på båda sidor ett område med en bland-
ning av småhusbebyggelse, flerbostadshus och 
mindre verksamheter. Området upplevs som 
sammanhängande genom sin direkta koppling till 
gatumiljön och skiljer sig till stor del från de små-
husområden öster och väster i orten som byggts ut 
under �9�0-70 talen.
Runt om i orten finns säregna miljöer såsom by-
bildning i Froarp och äldre industriverksamheter i 
Granefors och Strömma. 
Öster och väster om Storgatan ligger ortens handels- 
område, centrumet saknar dock en given mötesplats.  
Runt om i Asarum finns industri- och verksamhets- 
områden (lila områden), somliga i direkt anslutning 
till bostadsområden. Asarums offentliga service lig-
ger främst i de centrala delarna i tätorten, men även i 
kartans röda fält. Asarum har en stor andel grönska 
både anlagda ytor i tätorten och naturlig grönska i

Slutsats:
- Karlshamn centralort och Asarum växer alltmer tillsammans till 
 en stad
- Kommunikationsstråken är viktiga och har haft en avgörande 
	 betydelse	i	Asarums	utveckling,	men	trafikstrukturen	utgör	också	
 fysiska barriärer.
- Rikligt med utblickar mot omgivande landskap.
-	 Storgatan	upplevs	som	ett	monotont	trafikrum	med	genomfartstrafik.		
- Tydliga landmärken som kyrka, klockstapel och gårdar ger karaktär 
 åt Asarum.
- Centrum saknar en given mötesplats.
- Odlingslandskapet i västra Asarum är en tillgång men även fysisk 
 barriär. 

randzonen, dessa ger höga rekreativa värden. 
Motion och sport sker främst på idrottsplatsen vid 
norra delen av Froarpsvägen, här finns även en 
motionsslinga. 
Ett av Asarums starkaste karaktärsdrag är det stora 
sammanhängande skogspartiet i ortens mittpunkt, 
Asarumsdalen. Området fyller stora rekreativa 
värden och är en viktig utomhusmiljö för närliggande 
skolor och förskolor.
Sprickdalslandskapet skapar öppna dallandskap och 
skogsklädda höjdryggar vilket frambringar olika 
områden i landskapsrummet. 

Vy 4

Vy 1
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SWOT står för Strengths (styrkor), Weaknesses 
(svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats 
(hot). Metoden används för att utvärdera eller iden-
tifiera exempelvis ett företag eller en ort. I analysen 
ser man till ortens styrkor, svagheter, 
möjligheter och	hot. Syftet med analysen 
i examensarbetet är att analysera gällande förutsätt-
ningar. Vilka är Asarums starka och svaga sidor? 
Vilka möjligheter och tänkbara hot kan finnas? Vilka 
värden är värda att bevara och utveckla i Asarums 
framtida planering? För ökad tydlighet redovisas den 
både i punktform och i en mer beskrivande text.  

Asarum har trots en lång historia, inte mycket kvar 
som berättar om den, byggnader och miljöer har 
rivits för att passa nya ideal. Detta gör det oerhört 
vikigt att bevara de landmärken och kulturmiljöer 
som finns kvar som exempelvis Asarums kyrka, 
skolor, gamla gårdar och industrier. Dessa är viktiga 
identitetsbärare och ökar den fysiska orienterbarheten 
för såväl nya boende som besökare. Det är dock 
viktigt att dessa inte utgör ett hinder för kommande 
planering. 
  
Asarum har en välfungerande social- och kommer-
siell service, vilka ständigt bör utvecklas för att möta 
kommande behov. Närheten till centralorten är en 
viktig fördel och ger Asarum ett gynnsamt läge. Inom 
fyra kilometer nås centralortens och dess utbud av 
arbeten, service och shopping. Just närheten till 
centralortens arbetsplatser är av stor vikt då Asarum 
främst utgör en bostadsort. Kollektivtrafikförbin-

delserna med centrala Karlshamn är goda och förbin-
delser finns med andra orter i Blekinge. En utveck-
ling av bostäder, service och rekreation i Asarum
skulle ge ett ännu bättre underlag till förbättrade 
kollektivtrafikåtgärder och bidra till en mer hållbar 
utveckling av kommunen.

Bilens framkomlighet i Asarum är god och ortens 
centrala väg, Storgatan, upplevs som genomfartsgata 
trots olika åtgärder. Trafikrummet upplevs mono-
tont. På merparten av Asarums större vägar finns 
gång- och cykelvägar, dock saknas en gång- och 
cykelsträcka på Storgatan utmed butiksstråket, vilket  
är en stor brist. Asarums centrum saknar kvaliteter 
för dem som vill uppehålla sig i handelsområdet. Här 
finns varken torg eller platser för spontana möten 
vilket är en stor brist för det sociala livet på orten. 
Centrumområdet bör ses över om potential finns för 
förtätning av bostäder och butiker. Ett levande och 
attraktivt centrum bör eftersträvas.

En stor andel av Asarums bostadsbestånd utgörs av 
småhus och villor, detta medför bland annat en ojämn 
befolkningsstruktur. Det är viktigt att stimulera 
förflyttningskedjan så att äldre kan lämna villan mot 
ett mindre boende och ge plats åt nya barnfamiljer. 
Äldre och unga ska ges möjligheter att bo kvar i 
Asarum, detta kan ett varierat bostadsutbud möjlig-
göra. Varierande upplåtelseformer med såväl 
bostads- och hyresrätter och eget ägande bör finnas 
på orten. Detta är något som finns i orten idag men 
som ytterligare behöver stärkas. 
    

Idag är Asarum en populär bostadsort i kommunen.
Ett hot skulle vara om orten förlorade denna 
dragningskraft. Då Asarum främst är en bostadsort 
skulle en avtappad inflyttning få förödande kon-
sekvenser för ortens vidare utveckling. Följdeffekter-
na skulle bland annat bli ett minskat serviceunderlag 
och orten kan inte fortsätta utvecklas. 

En möjlighet för Asarum är att förbättra rekreations-
möjligheterna med bland annat ökad tillgänglighet 
till de tätortsnära skogsområdena. Exempelvis är 
Mieån och Byasjön säregna drag i landskapet som 
inte riktigt tas tillvara, det finns få kopplingar till 
vattnet och attraktiviteten kan höjas med 
promenadstråk.  Tätortsnära rekreation är en 
viktig kvalitet både för boende och besökande. Med 
ett naturnära boende och närhet till staden kan nya 
invånare attraheras till Asarum.

Ett hot är att en för hög exploatering tar i anspråk de 
rekreativa värdena, utbyggnad bör ske så att dessa 
värden inte går förlorade. Vidare kan en alltför 
osammanhängande bebyggelsestruktur medföra nya 
miljöproblem med ökade transporter, energiför-
brukning och luftföroreningar. Lämpligast är om 
utbyggnad sker i anslutning till tätorten.

SWOT-ANALYS: 
ANALYS AV FÖRUTSÄTTNINGAR 
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 Hot:
-  Osammanhängande bebyggelsestruktur kan    
	 medföra	nya	miljöproblem	såsom	ökad	trafik.
-  En ojämn befolkningsstruktur till följd av den   
 höga andelen villor.
-  Exploateringen sker utan ett varaktigt helhets-  
 perspektiv på ortens fortsatta utveckling.
-  För hög exploatering försämrar rekreations-
 möjligheterna.
-  Minskad attraktionskraft för Asarum som   
 bostadsort vilket leder till minskad kommersiell   
 och social service samt minskat underlag för 
	 kollektivtrafik.

 Svagheter:
- Få arbetstillfällen skapar beroende av om-   
 landets arbetsplatser och främst centralortens.
- Åldrande befolkning medför ett ökat behov av   
 äldre- och seniorbostäder.
- Enformigt bostadsbestånd med främst småhus.
- Bilens goda framkomlighet och Storgatans    
	 monotona	trafikrum.
- Ingen gång- och cykelväg genom centrala 
 Asarum.

 Möjligheter:
-	 Geografisk	mittpunkt	i	kommunen	forsätter	
 att locka nya invånare. 
- Vidareutveckla servicen och skapa 
 mötesplatser i centrum.
- Fortsätta att vara ett attraktivt 
 boendealternativ till Karlshamn.
- Öka tillgängligheten till naturen och 
 utveckla den tätortsnära rekreationen.
- Att med naturnära boende locka invånare.
- Erbjuda bredare boendeformer för att 
 tillgodose människors olika bostadsbehov.

Styrkor:
- Närheten till Karlshamn centralort.
-  Viktiga landmärken och kulturmiljöer som 
 bidrar till ortens identitet.
-		 Geografisk	mittpunkt	med	bra	kommunikationsläge	
 ger god kontak med omlandet.
-	 Bra	kollektivtrafik.	
- Välutvecklat föreningsliv. 
- Goda möjligheter till rekreation.
- God social- och kommersiell service.
- Naturnära boende, ett bra komplement till    
 Karlshamns centralort.
- Visuell kontakt med det öppna landskapet.
- Banvallsleden skapar god kontakt med landskapet.
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V.
INRIKTNING & FOKUS
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Vad menar jag med 
naturmiljö?

Under flera tusen år har människor påverkat naturen 
för att klara sin försörjning och spåren från de olika 
tidsåldrarna vi kan urskilja än idag, en förändring 
som ständigt pågår och förändrar landskapet.

Med natur avses egentligen ”orörd” natur, något som 
inte är skapat av människan (Nationalencyclop-
edin, �009). Idag är större delen av naturen mer eller 
mindre påverkad av människan då den anpassas efter 
våra behov, exempelvis har människan gallrat och 
röjt skog för att nå ett värdefullare bestånd, mark 
hävdas för att hållas öppet etc. Naturen kring Asarum 
är påverkad av människan, vilka befolkat området 
under en lång kontinuitet, skog har undanröjts för 
att lämna rum åt jordbruk, djurhållning och bostäder 
men även skogen har nyttjats. Naturen runt Asarum 
är därför ett kulturlandskap.

Jens Björneboe (�000) anser att natur kan vara mer 
eller mindre orörd. Vidare menar Björneboe att natur 
uppstått genom en lång tid och att det är ett uttryck 
för samspel mellan jordmån, klimat och vegetations-
slag. Naturmarken kan klara sig själv eller med 
mindre skötsel.

Naturmiljö är ett brett begrepp som bland annat 
omfattar det som brukar innefatta naturen såsom 
berggrund, jordmån, växter och djur. Enligt läns-
styrelsen omfattar begreppet även landskapsbild och 
kulturlandskap samt naturmiljö i tätortsnära områden 
(Länsstyrelsen Örebro län �009).  
När jag nämner natur i mitt arbete använder jag läns-
styrelsens definition av naturmiljö, då den fångar upp 
både natur- och kulturlandskap som ett mer samlat 
begrepp. Detta istället för att särskilja på natur- och 
kulturlandskap var för sig och istället se till den 
rekreativa betydelsen naturmiljön har. 

En tillbakablick 

Utefter de naturförutsättningar som funnits på plats 
har människan använt marken. Detta har varit speci-
ellt påtagligt på landsbygden där jord- och skogsbruk

varit starkt kopplat till markens produktions-
möjligheter (Isling & Saxgård �98�). För städer och 
tätorter har förhållandet varit annorlunda, i exempel-
vis mer exploaterade område kan man inte se vilket 
landskap som en gång karaktäriserat platsen, då man 
planterat nytt. Sedan städerna började växa utanför 
de gamla stadskärnorna, har kunskap om naturens 
roll som attraktiva bostadsmiljöer blivit starkare. 

Grönskan fick ett större utrymme under �9�0 till 
�0-talets byggande (Isling & Saxgård �98�). 
Funktionalismens ideal om sol, ljus och luft med-
förde att naturmark medvetet sparades i bostads-
områdena. Utbyggnad i mindre etapper och dyr 
sprängning ledde till små ingrepp, byggandet sågs 
som ett hantverk. Bevarandet av grönska sågs som 
en stor kvalitet. Från slutet på �0-talet industrialise-
rades byggandet och större bostadsområden byggdes 
på en gång. På bekostnad av den nya byggtekniken 
med kranbanor, plansprängning och prefabricerade 
byggelement försvann den befintliga vegetationen 
och terrängen. Istället skulle ny vegetation uppföras. 
Erfarenheterna från de enformiga utemiljöerna 
i �9�0- och 70-tals områdena bidrog till ett ökat 
miljömedvetande och bevarande av naturmark. Att 
det kostar mer att bevara naturen än att anlägga nytt 
har troligtvis haft en stor betydelse för planeringen 
under 80- och 90-talet. 

EN NATURNÄRA BOENDEMILJÖ

Skogsstig nära bostaden

Stenblock och befintlig vegetation 
ger en vacker trädgård
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Större delen av Asarums bostadsområden byggdes 
under andra hälften av �900-talet.  De olika 
byggnadsidealen vilka nämndes ovan speglar 
bostadsutvecklingen i orten. Som exempel kan ges 
området Notavalla, vilket främst byggdes ut under 
två etapper. Den första etappen under �9�0- och 
�0-talet präglas av sparad naturmark där äldre veg-
etation och inslag av berg utgör karaktäristiska drag, 
där gatorna följer topografin. I området från andra 
etappen, 70-talet, är utformningen mer enformig och
tar inte någon större hänsyn till topografi och förut-
sättningar som då fanns. De två områdena står i stor 
kontrast till varandra. I slutet på 70-talet byggdes 
Karlshamns största utbyggnadsområde, Korpadalen, 
ett projekt med cirka �00 nya småhus. Någon större 
hänsyn till topografi och befintlig vegetation togs inte 
mer än att ett fåtal områden med naturmark sparats, 
främsta beståndet av grönskan är planterad.  

Grönskans betydelse

Naturen ligger aldrig särskilt långt borta i Asarum, 
vilken är en av fördelarna med en liten tätort. Grön-
skan finns bland annat i form av parker, bostads-
tomter, alléer, men även den tätortsnära skogen är en 
tillgång och har stor betydelse som rekreation.  Ur 
hälsosynpunkt är samspelet mellan människa och 
tätortsnära skog viktig och något som bör utvecklas. 
I Bostadsnära natur (Boverket �007) belyses vikten 
av naturens positiva effekter på människan. Att ha 
natur nära hemmet är en god livskvalitet, bidrar till 
en bättre folkhälsa och stimulerar våra sinnen. Till 
naturen kan vi söka oss för lek, ro, inspiration och 
skapa en större förståelse för naturen. Parker och 
grönområden har således viktiga sociala värden. 
Men grönskan är även bärare av ortens historia och 
identitet och bidrar med såväl karaktär som skönhet. 
Kultur- och naturlandskap påverkar eller påverkas 
av tätortmiljön och sker på varandras villkor. Ortens 
grönska har även en ekologisk betydelse och står 
för biologisk mångfald. Park och natur är värdefulla 
miljöer för växter och djur men de är också viktiga 
för ortens luftmiljö och klimat då grönskan renar 
luften.  Närheten är speciellt viktigt för de som inte 
kan ta sig så långt, som barn, funktionsnedsatta och 
äldre. Bostadsnära natur kan vara anlagda grön-
områden som ligger precis intill huset som park eller 
lekplats men kan även vara skogen och betes-
landskapet i tätortsranden. En orts struktur kan till 
stor del utläsas med hjälp av dess grönska, exempel-
vis samspel mellan olika områden, offentliga eller 
privata områden. Grönskan ökar även orienterbar-
heten. 

Med artikeln För vem planerar vi? Om naturen i 
planeringen i tidningen PLAN för Lisa Hörnsten en 
diskussion om naturen och dess roll för oss män-
niskor. I artikeln berättas att svenskar är ett natur-
älskande folk som högt värdesätter naturen. Lisa 
Hörnsten (�00�) skriver att vi aktivt måste se till att 
relationen till naturen utvecklas, vilket vi bäst gör ge-
nom att besöka den. För att det ska vara möjligt ska 
naturen finnas lättillgängligt. Den vanligaste 
aktiviteten i skogen för vuxna är att promenera, för 
att möjliggöra detta är det viktigt att mer samman-
hängande naturområden finns, upplevelsen av att 
man är i naturen ska vara tydlig. Lisa Hörnsten 
(�00�) skriver om en studie mellan två barngrupper,
där den ena lekte i naturmiljö och den andra på en
mer traditionell lekplats. I studien framkom att 
barnen som lekte i naturmiljön fick bättre koordina-
tionsförmåga, var friskare och hade mindre konflikter

Terräng ger förutsättningar för   
   spännande stråk... .... och intressanta lekplatser...........................................
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tomtmark minska anläggningskostnaderna, även 
skötseln av naturmarken är mindre än för anlagd 
grönska. Det kan vara mer kostsamt att plantera nytt. 
En annan nackdel med nyplantering är att det kan ta 
upp till �0 år innan den nya vegetationen växer upp 
och blir frodig. Vid bevarad natur finns grönskan 
direkt.      
Ett sätt att rädda naturen vid byggnation är att ta till-
vara på de naturkvaliteter som präglar området. 
Planeringen bör bjuda in naturen i bostadsområdena 
på ett bättre sätt och bevara de naturkvaliteter som 
präglar området. Isling och Saxgård (�98�) ger flera 
exempel på hur planering kan möjliggöra det. Exem-
pelvis kan den slittåliga hagmarken användas som en 
park, där det kanske inte behövs mer än en gångstig 
genom den för att öka tillgängligheten. Äldre od-
lingsjord kan omvandlas till odlingslotter. Spår av 
gammal markanvändning såsom stenmurar, befint-
liga stigar eller äldre torpmiljöer kan skapa karaktär 
åt området. Andra lämningar i landskapet kan ge 
förståelse för hur det har bildats, såsom flyttblock 
och ändmoräner. En skogsbacke kan exempelvis bli 
till en spännande lekplats.  Karaktärerna bidrar till 
upplevelser åt boende och besökande.

än de andra barnen. Såväl vuxna som barn mår bättre 
av att vistas i naturen och göra det man tycker om, 
som att promenera och leka. Lisa Hörnsten (�00�) 
skriver att 9� % av svenskarna känner ett behov av 
att besöka naturen. Avståndet till närmsta rekreation-
smöjlighet har en stark koppling till hur ofta naturen 
besöks. Artikeln beskriver en studie där svenskar till-
frågats om vilket avstånd de skulle vilja ha till 
skogen. Studien visade att 8� % av de tillfrågade 
ansåg att det ideala avståndet är en kilometer eller 
kortare, man ska kunna ta sig till naturen till fots 
från bostaden. Avståndet spelar alltså en avgörande 
betydelse för hur frekventa naturbesöken är. Besöker 
vi inte längre naturen kan förhållandet till naturen 
försvagas och förlora betydelse, relationen måste 
därför stärkas.

Grönstruktur bör ses som en helhet i planeringen, 
med vilket menas att utveckling av stadens eller 
samhällets gröna element och bebyggelse sker i 
samklang med varandra (Boverket �007). Den ena 
ger förutsättningar för den andra och tvärtom. När 
nya bostadsområden planeras bör man ha som ut-
gångspunkt att se över de rekreativa värdena såsom 
närheten till tätortsnära natur. 

Jag anser att man bättre bör dra nytta av Asarums 
småskalighet och de korta avstånden till naturen, att 

ha naturmark bortom husknuten är en livskvalitet. 
Den variationsrika miljön med odlingslandskap, 
skogsmiljö och vatten är utmärkande drag och bör 
även prägla karaktärerna av de nya bostadsområdena. 
Orten har alltså goda förutsättningar att utvecklas 
med vackra variationsrika boendemiljöer där platsen 
ger förutsättningarna.  

Natur kontra 
bebyggelse 

En vanlig företeelse är att andelen naturmark minskar 
till förmån för andra ändamål. Samtidigt framhåller 
planerare vikten av att bevara den tätortsnära naturen 
då den är en vikig del i en god tätortsmiljö (Hörnsten, 
�00�). 
Hur kan naturen räddas samtidigt som en ort 
utvecklas med bland annat ny bebyggelse? 
Det är inte alltid enkelt att motivera vilken 
natur som ska bevaras, speciellt om den inte har 
några biologiska värden eller uppenbar skönhet 
(Hörnsten, �00�). Det gäller att se till vilket värde 
naturen har och vilken roll den spelar för människan 
i vardagen, att exempelvis naturen finns strax utanför 
dörren. Övervägningen mellan att bevara/utveckla 
naturmark eller exploatera tycker jag är viktig, det 
gäller att se till vilket intresse som väger tyngst. Men 
det ena behöver inte utesluta det andra, man kan exp-
loatera med hänsyn. Att bevara och utveckla natur-
mark är en bostadskvalitet och kan användas för lek 
och rekreation (Björneboe, �000). Det är dock dyrt, 
men det gäller att se till kostnaden över ett längre tid-
sperspektiv och se till vad man egentligen kan vinna. 
Enligt Isling & Saxgård (�98�) kan man genom att 
använda naturmark till park eller spara natur på

Bebyggelse anpassat till 
platsens förutsättningar

Bevarade stenmurar ger historia 
och karaktär till nya bostäder 
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De senaste decennierna har städers utvecklings-
mönster förändrats. Samspelet mellan tätorter och 
städer har förändrats likt deras förhållande till lands-
bygden. Städerna växer ihop till sammanhängande 
områden och tätortsnätverk har utvecklats (Boverket 
�999). Dessa nya samverkansformer är en viktig 
grundsten i en hållbar utveckling av landet. Städernas 
utbyggnad har fört med sig nya områden, en förening 
av landsbygd och tätort. Asarum kan liknas vid denna 
utveckling, orten präglas fortfarande av bykaraktär. 
Historiskt sett har Asarum fungerat som ett komple-
ment till centralorten. På �800-talet blev det vanligt 
att välbärgade karlshamnsbor flyttade ut från staden 
till gårdar i Asarums by till ett mer naturnära läge. 
Och under �900-talets andra hälft skedde en omfat-
tande inflyttning till Asarum, en utveckling som 
förstärkte ortens karaktär som bostadsort. Jordbruket 
minskade och beroendet av omlandet och främst 
centralorten ökade. 
Sveriges befolkningsmässigt små regioner är känsliga 
för förändringar, vilka drabbar de lokala bostads- 
och arbetsmarknaderna i stor utsträckning (Boverket 
�999). 

Bostadsorters närhet till städer och deras utbud av
arbeten, kultur, nöje och utbildning ger goda förut-
sättningar för en bra livsmiljö. Goda kommuni-
kationsmöjligheter kan förvandla lokala arbets-
marknadsområden och bostadsorter till nätverk av 
sammankopplade områden, där de utmärks av egen 
identitet.  I avsnittet Stad och Land i boken En stad 
är mer än sina hus (Boverket �999) nämns att förän-
dringar i samhället kan mildras genom ett 
”pärlbandssystem”. Genom att sammanlänka orter 
med olika profiler kan de komplettera varandra. Med 
hjälp av goda förbindelser kan man exempelvis bo i 

en ort och arbeta i en annan.

Sveriges urbanisering har skett utifrån två olika 
skeden. Den första byggde på täthet och närhet, man 
skulle kunna gå, cykla och åka kollektivt mellan 
viktiga målpunkter. Den andra fasen omfattade bilens 
genomslag på �9�0-talet. Detta medförde ett större 
omland för människan att röra sig i och funktioner 
spreds ut, förutsättningarna byggde på bilens möjlig-
heter. Det var i den senare fasen större delen av 
Asarum byggdes ut. Människor som eftersträvade ett 
naturnära boende och ett komplement till bostäder i 
centralorten kunde nu med bilens hjälp bosätta sig i 
Asarum och fortfarande arbeta kvar i Karlshamn eller 
i en annan ort. Utan bilen hade inte orten expanderat 
i så stor omfattning. 
Boverket beskriver att stad och land är ömsesidigt 
beroende av varandra och att sambandet dem emellan 
måste stärkas (�999). Landskapet i närheten av tät-
orterna utgör en essentiell del för kretsloppet men 
även för människors behov av natur och rekreation. 
Även då Asarum är en tätort kan man se orten som 
centralortens landsbygd på grund av den lantliga 
karaktär som än idag lever kvar.   
 
Jag anser att Asarum och Karlshamn bör samman-
knytas och att den vidare planeringen bör underlätta 
detta. Asarum samordnas till en stadsdel i ett väx-
ande Karlshamn vilket troligtvis kommer att medföra 
förändringar på Asarums karaktär som landsortsby. 
Asarum kommer troligen att präglas av Karlshamns 
stadsmiljö men behålla sin egen särprägel. 

FÖRHÅLLANDET ASARUM - KARLSHAMN
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Asarum präglas än idag av att vara ett mindre sam-
hälle av landsbygdskaraktär. Orten har vuxit fram i 
samband med jordbruket och kan tydligt associeras 
med det omgivande odlingslandskapet. Förutom 
vackra vyer och perspektiv berättar odlingslands-
kapet en historia om Asarum och den bördiga 
Asarumsdalen. Många människor vill idag bo nära 
naturen men ändå nära till staden. I Asarum finns 
förutsättningar att kunna skapa ett modernt boende 
i en attraktiv miljö som väl lever upp till kraven på 
ett bra boende för såväl ung som gammal. Asarums 
naturnära läge och kulturhistoria är en identitet att 
bygga vidare på.

En av ortens kvaliteter är de tätortsnära rekreation-
sområden som flitigt används av såväl boende som 
besökare. I Asarum finns skogsområden av löv och
barr, öppna odlingslandskap, vattenmiljöer samt 
dramatiska bergformationer. Orten har en väl 
fungerande social- och kommersiell service vilket 
kompletteras med närheten till centralortens vidare 
utbud. Genom en omsorgsfull planering kan Asarum 
som bostads- och serviceort stärkas samtidigt som 
tillväxten säkras genom nya bostadsområden och ut-
veckling av bykärnan. Asarum har ett tydligt centrum 
där de kommunala funktionerna ligger samlade inom 
ett område, vilket kan utvecklas till att bli ortens 
sociala mötespunkt.

I Asarum har sedan länge tillbaka, inte minst som 
sockencentrum, erbjudit asarumsborna boende, 
service och mindre arbetsplatser, detta är påtagligt 
än idag. Asarum är en utpräglad bostadsort, med 
få större arbetstillfällen, det medför att orten är 
beroende av sitt omland och främst Karlshamn, det är 
viktigt att kopplingen mellan de två orterna fungerar. 

Beroendet av omgivningen gör att Asarum inte är 
självgående men det skapar även möjlighet att bo 
i Asarum och pendla till andra orter pga. det goda 
kommunikationsläget. Exempelvis kan Asarum 
erbjuda boende intill rekreationsområden vilket en 
stad inte kan erbjuda i samma imfattning, medan 
Asarum har mindre nöjesutbud och arbetsplatser. 
På så sätt kan Asarum och Karlshamn ses som ett 
komplement till varandra och ge en ömsesidig 
växelverkan. Närheten till kommunens centralort ger 
Asarum ett gynnsamt läge och de två orterna växer 
alltmer tillsammans till en enklav. Detta tror jag har 
positiva effekter för både Asarum och Karlshamn då 
de kan dra nytta av varandras utbud och kvaliteter. 

KVALITETER ATT TA FASTA PÅ

En ömsesidig växelverkan


