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Beskrivning av förutsättningar och analys har 
mynnat ut till följande förslag, vilka visar 
tänkbara utvecklingsmöjligheter för samhäl-
let. En övergripande förslagsskiss redovisas på  
kartan för att ge en samlad bild. Planförslagen 
redovisas som utsnitt av mer detaljerad karaktär.    

Förslaget i korta drag:

EN KORT SAMMAN-

 Bevara och skydda betydelsefull   
 naturmark och gröna korridorer.

 Utvecklingsområden för bostäder.

 Utvecklingsområden för 
 service och fritidsaktiviteter.

 Ny gång- och cykelförbindelse   
 Asarum-Karlshamn med  koppling   
 till nytt promenadstråk vid 
 Mieån och Byasjön. 

 Stråk genom odlingslandskapet.

 Ungdomens hus i Kyrskolans    
 gamla lokaler.

 Förlängd gång- och cykelväg i   
 centrala Asarum.

 Miljöprioriterad gata med    
 mittrefug och förslag till 
 ändrad hastighet. 

 Utveckling av centrumnära       
 bostäder och kommersiell service  
 på central parkeringstomt. 
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Utbyggnadsområden för bostäder 

Pågående bostadsutbyggnad

Utvecklingsområde - bostäder i bymiljö

Utbyggnadsområden för 
offentlig service 

Bostäder och handel 

Utbyggnadsområden för 
kultur och fritid 

Värdefulla natur- och rekreations-
miljöer

Nytt läge för ridskola

Bevarandevärd odlingsmiljö

Befintliga park och lekmiljöer

Ny gång- och cykeltunnel

Ny gång- och cykelbro

Ny miljöprioriterad gata

Utökad gång- och 
cykelväg

Nytt promenadstråk
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samt inspirationsbilder för att tydligare 
visa vilken karaktär de olika områdena kan 
präglas av. 

BEBYGGELSE - BOSTADSUTBYGGNAD
Större delen av bostadsbeståndet i Asarum består 
av småhus och främst villabebyggelse. I de centrala 
delarna finns merparten av ortens flerbostadshus. 
Genom att erbjuda ett varierat utbud med såväl villor, 
par- och radhus som flerbostadshus kan man bo kvar 
i Asarum och välja ett boende som tillgodoser ens 
behov. Ett varierat bostadsutbud kan locka nya 
invånare då fler valmöjligheter erbjuds. Dock bör 
ortens karaktär av landsbygd bestå med småhus-
bebyggelse och en mindre skala, det är bland annat 
den lantliga miljön och småskaligheten som lockar 
nya invånare. De nya husen bör uppföras med ny 
arkitektur för att lämna en ny årsring i orten. Efter-
som naturen är ett karaktäristiskt drag bör denna ge 
inspiration efter platsens förutsättningar. I den mån 
det är möjligt ska naturen sparas på tomterna i form 
av växtlighet och bergformationer, vilket bidrar till 
en vacker och spännande miljö.
      
För att tillgodose bostadsbehovet i kommunen bör 
det finnas beredskap för mark att bebygga. Plan-
förslaget ger förslag på tänkbara utbyggnadsområden 
i Asarum för att kunna förse orten med olika utbyg-
gnadsmöjligheter. Förslaget bygger på förtätnings- 
princip där nya bostäder placeras nära samhället med 
viktiga servicefunktioner samtidigt som viktiga
naturområden bevaras. Förutom nedanstående 
utbyggnadsområden ges förslag på nya bostäder i 
centrala Asarum med 7 nya förtätningstomter utmed 
Storgatan, 40 nya lägenheter på central parkerings- 
tomt och 20 radhus på Icas och Konsums tak. Dessa 
beskrivs närmare i avsnittet Utveckling av centrum.  

Nya bostäder
Utbyggnadsområdena redovisas med beskrivande 
text och ett övergripande gatunät för att ge en 

schematisk bild över hur jag tänkt att de olika om-
rådena kan komma att se ut. De två första områdena 
redovisas mer i detalj med bland annat utritade hus

Utbyggnadsområden 
för bostäder (B)

Pågående bostads-
utbyggnad

Utvecklingsområde - 
bostäder i bymiljö
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Frostenstorp (B1) 

cirka 60 lgh

Utbyggnadsområdet angränsar i väster till gång- och 
cykelvägen utmed Korpadalen, sydväst om Mieån 
och Byasjön. 

I Frostenstorp erbjuds ett naturnära boende, här finns 
vacker skog och utsikt mot Byasjön och Mieån. 
Landskapets karaktär är dramatiskt kuperad skogs-
bygd med främst barrträd på de högre partierna och 
lövträd på de lägre. Merparten av området ligger i 
objektet ”Byasjön” som beskrivs i Naturvårds-
programmet för Karlshamns kommun (1993). 
Rekommendationerna är att skogliga åtgärder bör ske 
med stor varsamhet. Det är därför av stor betydelse 
att exploateringen går försiktigt fram kring sjön och 
att våtmarksområdena lämnas orörda. Höjd-
skillnaderna inom området är tydliga, som lägst 30 m 
och som högst 40 m på de högre partierna.  Marken 
är privatägd och inte planlagd. En mindre del av 
området berörs av strandskyddet och bör i dessa delar 
upphävas. 

I planområdet finns stigar i olika utföranden och är 
en del av friluftslivet.  Exploatering av Frostenstorp 
ska inte hindra allmänhetens rörelsefrihet och ger 
därför förslag på utveckling av promenadstråk dels 
inom planområdet och anslutning till det. Promenad-
stråken kopplas med den nya gång- och cykelbron 
över Mieån och det nya stråket mot Karlshamn. 
Förslaget medför på så sätt en förbättring av 
friluftslivet i området. 
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Trafiken till Frostenstorp sker lämpligast med anslut-
ning till befintlig bilväg söder om Dagsländevägen. 
Den nya gatan slingrar sig genom området och följer 
topografin i landskapet.  Gatan ges en organisk form 
och blir på så sett en del av landskapet, en viktig 
utgångspunkt är att det ska vara spännande att röra 
sig genom området. Husen placeras utmed gatan och 
huskropparna riktas mot vattnet för att stärka kon-
takten och utsiktsmöjligheterna. De nya bostäderna 
placeras fritt i landskapet och större delen av naturen 
sparas. De kulturella lämningarna i form av sten-
murar utgör ett karaktäristiskt drag och bör därför 
bevaras som en viktig identitet i området. Stenmur-
arna delar området i tre delar och avbrott i dessa är 
nödvändiga för att göra plats åt den nya gatan. Runt 
om i planområdet finns stenformationer som medför 
en spännande karaktär.

Karaktärsgivande åt området är närheten till vattnet 
och läget i skogen, vilka bör prägla dess gestaltning. 
Detta genomsyrar såväl gatustrukturen som den nya 
bebyggelsen. En viktig princip är att bebyggelsen 
ska underordna sig naturen, att området ska smälta 
in och bli en del av landskapet. Man kan likna det 
med ”hus i skog”. Lämplig hustyp är parhus och 
villor med naturliga byggnadsmaterial såsom trä och 

sten. Taken kan med fördel utgöras av sedum och på 
så vis ta hand om dagvattnet. För att spara en större 
del av naturen är tomterna av mindre storlek och ska 
huvudsakligen ha karaktären av naturtomt. Utbyg-
gnaden anpassas till gällande topografi för att bevara 
mycket av naturen. Vissa av tomterna har nivåskill-
nader på 5 meter och det ställer höga krav på bebyg-
gelseutformningen. För att ta tillvara på topografin 
och utnyttja den i utformningen kan hus på styltor 
byggas för att fånga upp nivåskillnaderna. I området 
Kvarnskogen i Sollentuna har arkitektfirman 
Brunnberg & Forshed skapat ett bostadsområde efter 
givna förutsättningar med bland annat hus på styltor 
(foton till vänster). 

Stellinghof, Holland
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Området Kvarnskogen i Sollentuna av 
Brunnberg & Forshed.

F
o
t
o
:
 
E
r
i
k
 
G
.
 
S
v
e
n
s
s
o
n



           65

Arkitektfirman ScanParks har ritat förslag till ny 
bostadsbebyggelse i Tegelbruksviken, Karlshamn. 
Fotomontaget till höger från Tegelbruksviken visar 
hur bebyggelsen underordnar sig naturen på ett vack-
ert sett. Det är denna karaktär jag anser Frostenstorp 
ska präglas av. 
Fotona från Holland visar exempel på utformning av 
bostadsbebyggelse vilka kan passa in i skogsmiljön 
i Frostenstorp. Bebyggelsen ska utgöra en ny årsring 
och tillskott i Asarums bostadsutbud, det är därför 
viktigt att den utformas med en modern och 
spännande utformning.       
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0     50    100                                                   400 m

Duveryd (B2) 

cirka 50 lgh

Dyveryd består av två landskapskaraktärer; öppet 
odlingslandskap i östra delen och lövskog utmed 
Rosendalsvägen. I anslutning ligger bostadsområdena 
Rosendal och Notavalla med villabebyggelse från 
blandade tidsåldrar. Norr om planområdet ligger en 
hästgård vilken bidrar till en lantlig prägel. Odlings-
marken är privatägd och skogsområdet i väst ägs 
av kommunen, området är inte planlagt. Söder om 
skogsområdet finns sex fastigheter som inte blivit 
bebyggda, planen utgör inget hinder om byggnation 
av dessa skulle bli aktuell. I dagsläget utgörs en del 
av planområdet som jordbruksmark vilket skyddas 
enligt 3 kap MB 4§. Det vackra läget och närheten 
till centrum utgör en viktig anledning till ianspråk-
tagandet av marken.  

I Duveryd erbjuds ett mer lantligt boende med närhet 
till skog i öst och syd. I norr finns i dagsläget en 
hästgård och planen ger förslag på flytt av ridskolan 
till ett läge sydväst om bostadsområdet. Detta ger 
området bra möjligheter för ridaktiviteter för häst-
intresserade och angränsande skog ger nära 
rekreationsområde för de boende. Planområdet består 
av ett tydligt avgränsat rum definierat av stenmurar, 
vilket skiljer odlingsmarken från omgivande kuper-
ade lövskog. Stenmurarna bevaras för att stärka den 
kulturella karaktären i området och används som 
tomtgräns i den mån det är möjligt. 
Lämplig hustyp för området är villabebyggelse. Med 
tanke på den angränsande varierande husutformnin-
gen med såväl äldre som nyare bebyggelse kan ut-
förandet ske med valfrihet, exempelvis med trä- och

Vy över planområdet En nära hästgård
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putsade fasader. Husen placeras i tre husgrupper. 
Den öppna karaktären bibehålls, vilket ger ett luftigt 
intryck och kopplar ihop bostadsområdet med den 
norra angränsande öppna marken. I de två ringfor-
miga områdena behålls gröna ytor för att ge en öppen 
karaktär bland bostäderna.  De tre husgrupperna ges 
olika karaktärer för att ge området ett mer varierat 
uttryck. Bilderna till höger visar förslag till tre olika 
hustyper som kan prägla bostadsområdet, de två övre 
bilderna visar modern bebyggelse med mixad fasad 
av puts och träpanel (Modulenthus). Den nedre visar 
en mer klassisk träbebyggelse från Notavalla, ett 
bostadsområde öster om planområdet. Bebyggelsen 
ger ett nytt modernt intryck i Asarums bostadsutbud 
och passar väl in i områdets lantliga karaktär.        

Trafiken till planområdet sker från Rosendals-
vägen utmed södra delen av bostadsområdet Rosen-
dal. Gatan delar in bostadsområdet i tre områden. 
Runt bebyggelsen sparas befintlig skog för att bevara 
rekreationsmöjligheterna. Väster om planområdet 
finns i dagsläget promenadstigar, för att stärka 
kopplingen planeras nya stigar i anslutning till dessa. 
Detta sker dels genom bostadsområdet men även i 
skogspartier i de östra och södra delarna.  På så sätt 
får även förslagets nya placering av ridskolan goda 
möjligheter att röra sig i öst-västlig riktning. 
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0     50    100                                                   400 m

Plantskolan (B3) 

cirka 100 lgh

Planområdet angränsar i söder till Mejerivägen, i norr 
av Torarpsvägen och i väst av plantskolan. I norr 
ligger ett växthus och två flerbostadsområden; 
Ekbacken och Plantskoleområdet. Söder om Mejeri-
vägen ligger villaområdet Rosendal. Trafikmatningen 
till området sker lämpligast från Torarpsvägen.   

För att erbjuda ett bredare bostadsutbud i Asarum 
ges förslag på seniorbostäder samt vanligt boende i 
form av flerbostadshus och radhus vid plantskolan. 
Seniorbostäder är en alltmer populär boendeform och 
ger möjlighet för 55+ att bo hemma så länge som 
möjligt. Lämpligt våningsantal är 2-3. 

Marken ägs av kommunen och är inte planlagd. 
Kommunen har mottagit förfrågan från privat 
exploatör om att bebygga marken. Innan byggnation 
kan ske bör föroreningar från plantskolan ses över.  
I dagsläget utgörs marken av jordbruksmark vilken 
skyddas enligt 3 kap MB 4§. Det centrala läget med 
närhet till ortens service utgör en viktig anledning till 
ianspråktagandet av marken.   

Trafiken utmed Mejerivägen medför bullerproblem. I 
samband med planläggning av området bör lämpliga 
åtgärder ses över så att riktvärdena inte överskrids.  
Lövträden utmed Mejerivägen bör bevaras för att 
utgöra skydd mot den trafikerade vägen.
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Gamla flygfältet (B4) 

cirka 65 lgh

Planområdet gränsar i väst till Tararpsbäcken, i söder 
till Tararpsvägen, i norr till ett växthus. Öster om 
området ligger en cykelväg (gamla Vislandabanan) 
och rekreationsområdet Björket. Trafiken till området 
kan ske från Tarapsvägen i syd och befintlig väg i 
Prästgårdsalléns förlängning. 

Planområdet har tidigare varit Karlshamns flygplats. 
Idag är det en öppen yta med fotbollsplan och hund-
klubb. Norra delen utgörs av odlingsmark. Marken är 
attraktiv då den ligger inom ett kort avstånd från 
centrum, en byggnation i detta läge kommer att 
stärka Asarums centrum med handel och service. 
I direkt anslutning till området ligger Björket, ett 
rekreationsområde med äng- och hagmarker. Taraps-
bäcken i väst kan integreras och utgöra ett vackert 
inslag i bebyggelsen, den bör även vara en del av 
områdets dagvattenhantering. Lämplig hustyp är en 
variation av småhusbebyggelse för att tilltala olika 
målgrupper. Det är även lämpligt att förlägga en 
förskola i denna del av Asarum.

Marken ägs av kommunen och är inte planlagd. Inom 
planområdet finns potentiellt förorenad mark från 
handelsträdgårdens verksamhet, detta bör undersökas 
närmare vid planläggning. 
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Norra planområdet

Södra planområdet

Tostarp, öster om Storgatan 

(B5) cirka 40 lgh

Planområdet ligger öster om Storgatan och gränsar 
i söder till befintlig bebyggelse i form av villor och 
radhus. I norr ligger en äldre gård i ett odlingslands-
kap, i öst ligger rekreationsområdet Froarp/Björkli-
den och Asarums idrottsplats. Trafiken till plan-
området sker lämpligen från Storgatan.

Landskapets karaktär består i den norra delen av 
odlingsbygd och i södra av lövskog och öppen 
mark. Det södra området ingår i Froarp/Björkliden 
rekreationsområde enligt Grönstrukturplanen 2006, 
denna del består av öppen ängsmark och fyller inte 
syfte som rekreationsområde. Det är dock av stor 
betydelse att tillgängligheten till rekreationsområdet 
består och inte försvåras. Närheten till Asarums 
centrum med handel och service medför ett centralt 
läge trots den lantliga omgivningen. 

Den norra delen ägs av privat markägare (odlings-
bygden) och är inte detaljplanelagd. Den södra är 
kommunägd och består av två detaljplaner (1958 och 
1971) för bostadsändamål.  
I den södra delen har fornlämningar i form av yxa 
från boplats påträffats (Asarum 8:1), vid plan-
läggning bör detta undersökas närmare.
Lämplig hustyp för området är villor och radhus för 
att knyta an till omgivande bebyggelse. 

Storgatan har idag problem med trafikbuller. I 
samband med planläggning av området bör lämpliga 
åtgärder ses över så att riktvärdena inte överskrids.  
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Tostarp, väster om Storgatan 

(B6) cirka 50 lgh

I norr angränsar området till John Svensson 
Byggnadsfirma AB (JSB), i öst och syd till villa-
bebyggelse samt i öst till en cykelväg (nedlagda 
Vislandabanan). Norr om planområdet ligger ett 
verksamhetsområde, som är under utveckling. Södra 
delen av planområdet kan trafikmatas från Ring-
vägen och norra delen kan nås via en förlängning av 
Odalvägen.

Kommunens grönmassa från parkenhetens grönytor 
samt flis från bostadsnära skog kommer att tas om 
hand inom verksamhetsområdet, detta medför ökad 
transport och bullernivå i området10. Enligt genom-
förda bullermätningar överstiger den ekvivalenta 
ljudnivån rekommenderade riktvärden, främst vid 
flisning (dock högst 5 dagar/år). Norr om plan-
området har den numera nedlagda Tostarps soptipp 
legat. I verksamhetsområdet sker krossning av asfalt 

ett par gånger om året. Vattenavrinningens lutning i 
sydlig riktning kan orsaka att planområdet är föro-
renat.  En bostadsutbyggnad i planområdet är endast 
möjlig på längre sikt, då nuvarande verksamheter 
lagts ned och den gamla soptippen rensats. 

Trots de ovan nämnda förutsättningar har området 
många goda kvaliteter att kunna bli ett trevligt 
bostadsområde. Planområdet består till större del av 

10 Magnus Runesson, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Karlshamns kommun, samtal 2008-10-28
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odlingsbygd och öppen mark med inslag av lövskog 
och ligger vackert med utblickar mot det öppna 
odlingslandskapet. Det nära avståndet till centrum 
gör det attraktivt för bebyggelse. Området delas av 
Laduvägen vilken leder fram till en gård omgärdad 
av stenmurar, dessa utgör ett fint inslag och berättar 
om platsens historia och bör därför lämnas orörda. 
Den naturliga grönskan och stenmurarna sparas för 
att bevara rumstrukturen och frodigheten.  För att 
knyta an till omkringliggande bebyggelse bör 
bebyggelsestrukturen utföras i likhet med dessa och 
uppförs lämpligen som villor.

Mellan de två bostadsområdena ligger ett grön-
område med äng- och hagmark, vilken kan fungera 
som en naturlig park. För att öka tillgängligheten 
läggs en mindre stig genom naturparken. Parken ger 
ett spännande inslag där vegetationen växer vilt.

För att öka tillgängligheten över odlingslandskapet  
skapas ett nytt stråk mot Torarp. Stråket beskrivs 
närmare under avsnittet Grönstruktur, rekreation och 
fritid.  
 
Den större delen av marken är privatägd endast den 
nordöstra delen ägs av kommunen. Planområdet är 
detaljplanelagt 1958 för industriändamål och mark-
användningen bör i framtiden ändras till bostads-
bebyggelse.

Vy över Tostarp

Naturpark!?
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Bostäder i Bymiljö

Torarp

Utmed Torarpsvägen kan ny bebyggelse ske som 
passar in i bymiljön. Förtätning kan ske utmed 
befintligt mönster i Torarp, med bebyggelse utmed 
Torarpsvägen för att förstärka sambandet mellan 
byvägen och bebyggelsen. Den visuella kontakten 
med det öppna landskapet och utblickarna är viktiga 
att bevara, så att sambandet mellan bebyggelse och 
omgivning bibehålls. Längs med Torapsvägen i södra 
Torarp har under början av 2000-talet byggts ett par 
hus med möjlighet för hästar på tomten. Boende med 
hästmöjligheter är något att bygga vidare på i denna 
del av Asarum. 

Froarp

Froarp präglas av äldre och nyare bebyggelse i jord-
bruksmiljö. I norr gränsar Froarp till Långasjön vilket 
ger ett vackert läge. Området lämpar sig för vidare 
utbyggnad. Bebyggelsestrukturen är gles och 
möjligheter finns för ny sammanhållen bebyggelse 
och förtätningar. Utmed Tararpsvägen finns två väl-
bevarade gårdar i bymiljö som bör bevaras.  Större 
delen av Froarp ligger inom den sekundära zonen för 
Mieån-Långasjöns vattenskyddsområde, hänsyn till 
gällande restriktioner bör tas.   

Bebyggelse i Froarp

Bebyggelse i Torarp

byggnads-
minnen

fornlämningar

Torarp Froarp Långasjön
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Etapp I

Område     Antal                Hustyp    
      lägenheter
Bostäder på central parkeringsplats (BH) 40  Flerbostadshus
Frostenstorp (B1)    60  villor, parhus  
Duveryd (B2)     50  villor  
Gamla flygfältet (B4)     65  variation av småhus 
Förtätningstomter (B7)*      7  villor  
Radhus på Ica & Konsum (B8)*  20  radhus

Totalt etapp 1:  cirka 240 (12 lgh/år)

Etapp II

Område     Antal               Hustyp       
      lägenheter
Plantskolan (B3)                           100  Flerbostadshus, radhus
Tostarp, öster om Storgatan (B5)  40  villor, radhus 
Tostarp, väster om Storgatan (B6)  50                    villor 

Totalt etapp 2:  cirka 190

Totalt etapp 1 & 2: cirka 430 lgh

*Beskrivs under Utveckling av centrum

Sammanställning av 
bostäder

Förslaget räknar på ett ungefärligt antal bostäder i 
varje utbyggnadsområde för att ge en bild över det 
tänkta bostadsbeståndet. En uppdelning i etapper
visar vilka områden som är mest lämpliga att bygga 
ut i ett första skede, byggnation av etapp II kan 
ske efter cirka 20 år. Etapp I medför cirka 240 nya 
bostäder i orten och skulle innebära cirka 12 nya 
lägenheter per år. Den första etappen innebär en 
blandning av bostadstyper med flerbostadshus, 
villor och radhus i centrala Asarum samt nya 
bostadsområden i direkt närhet till samhället och 
naturen. Totalt för utbyggnadsetapp I och II är cirka 
430 nya bostäder i Asarum. Dock bör de bostäder 
som efterfrågas prioriteras för att eftersträva en bra 
bostadsbalans i kommunen. De pågående planerna 
på cirka 80 nya bostäder (presenterades tidigare i 
avsnittet Gällande detaljplaner och ägoförhållanden) 
är inte medräknade i sammanställningen till höger.   


