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UTVECKLING AV CENTRUM
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I mitt arbete ger jag förslag som visar hur Asarums 
centrum kan utvecklas för att stärka den lokala 
servicen och ortens identitet. Då Asarum går i en 
utveckling mot att bli en stadsdel till Karlshamn är 
det av stor betydelse att egenarten inte går förlorad. 
Goda möjligheter finns att förstärka Asarums 
centrum till att bli ortens mötesplats och vidare-
utveckla befintlig service. För att detta ska uppnås 
krävs ett ökat kundunderlag av ökad inflyttning men 
även åtgärder i den fysiska miljön såsom för-
bättringsåtgärder utmed Storgatan och en ny mötes-
plats för ortsborna. För att skapa ett mer levande 
centrum förläggs fler ungdomsaktiviteter till 
Asarums centrumområde och nya bostäder samt ökad 
handel. Ett fungerande centrum med liv och rörelse 
bidrar till en trevlig ort att bo och vistas i.       

7 förtätningstomter

Miljöprioriterad gata 
och gång- och cykelväg

Ny byggnad med 40 lägenheter 
och butiker i bottenplan. 
Ett torg skapas. 

Ändrad hastighet till 
30 km/h genom centrum

Ungdomens hus

Påbyggnad av Ica och 
Konsum med 20 nya radhus
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Trafik inom 
centrumområdet

Storgatan fungerar idag som ortens genomfarts- 
och huvudgata. För att Asarums centrum ska få en 
trevligare trafikmiljö med ett bättre samspel mellan 
de olika trafikanterna omvandlas Storgatan till en 
miljöprioriterad gata. Gällande hastighet på 30 km/h 
i de centrala delarna utökas till ett större område och 
befintligt gång- och cykelväg förlängs. För att skapa 
en vackrare centrummiljö och stärka gaturummet 
planteras träd utmed Storgatan, utanför Ica och 
Konsum samt butikerna över gatan. En mer om-
fattande förklaring om åtgärderna beskrivs i 
avsnitt Kommunikation.

Ny byggnad och 
torgbildning

Att planera nya bostäder i Asarums centrum är ett led 
i att stärka underlaget till den lokala handeln. På en 
av ortens mest centrala tomter ligger en större parker-
ingsplats. Ny bebyggelse (BH) föreslås på park-
eringen norr om Ica, vilken inte utnyttjas till fullo 
idag (se förslagskarta nästa sida). Tomten har ett 
centralt läge och kan istället användas för bostads- 
och affärsändamål. Merparten av befintlig centrum-
bebyggelse har butiker i bottenplan och bostäder 
på övriga våningar. Detta mönster eftersträvas i 
utbyggnaden av centrummiljön. Förslagsvis utförs 
den nya bebyggelsen med butiker i entréplan utmed 
Storgatan och Granvägen medan övriga våningar 
ger plats åt bostäder. Framför byggnaden utformas 
ett torg som blir ortens nya mötesplats. För att göra 
torget mer inbjudande placeras bänkar ut och olika 
blomsterarrangemang pryder det nya offentliga rum-
met. Leksaksaffären bredvid parkeringstomten rivs 
och verksamheten kan inhysas i den nya byggnaden. 
Istället kan tomten utgöra en mindre parkeringsplats. 
Då centrum saknar ett café eller konditori skulle detta 
utgöra ett trevligt inslag kring den nya torgmiljön. 
Bebyggelsen bör anpassas till höjdskillnaden utmed 
Storgatan för att skapa ett intimt rum utmed gatan, 
lämpligt våningsantal är 3-4 vån. 
Tomten är planlagd 1958 för friliggande bostäder, 
förslaget medför en ändring av detaljplanen. På 
fastigheten norr om planområdet kan ett förorenat 
område finnas (tidigare drivmedelshantering), vid en 
utbyggnad bör marken undersökas närmare. Den nya 
byggnaden kan ge plats åt cirka 40 nya lägenheter. 

Storgatan i centrum

parkering
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Konsum
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leksaksaffär

Granvägen
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Vy över planområdet (sydost) Butiker utmed Storgatan

Inbjudande bänkar

Blomsterarrangemang
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Radhus på Ica och 
Konsum

Genom att bebygga Icas och Konsums tak med 
radhus (B8) i centrala Asarum ökar underlaget för 
handel och service, men det stärker även förslagets 
vidare utveckling av centrum med torg och ny byg-
gnad. Detta tillsammans ger ökat liv och rörelse. 
Förutom att skapa nya bostäder centralt bidrar de 
två våningar höga radhusen till ett intimare och mer 
spännande gaturum längs med Storgatan. Entréerna 
till bostäderna skapas från Storgatan vilka ger ett nytt 
ansikte mot Storgatan samtidigt som de bryter upp 
Icas och Konsums långa och slutna fasader. 
Ytorna framför Ica och Konsum längs med Storgatan 
ses över och ett sammanhållet stråk skapas och bind-
er ihop de två livsmedelsaffärerna med torget och 
den nya byggnaden i en nord-sydlig axel. Markbeläg-
gningen utmed stråket är enhetlig och trädplanterad 
för att tydligöra stråket (prickade ytor på kartan). 
Utmed Storgatan, direkt öster om livsmedels- 
affärerna, placeras gatu- 
parkeringar. Radhusen är 
placerade kring en gemen-
sam gård och varje hus 
har tillgång till en terrass, 
antingen med utsikt mot 
gatan eller mot den 
gemensamma gården.
Cirka 200 m väster om 
radhusen ligger cykel-
leden och rekreations-
området Björket, vilket 
ger goda förutsättningar 
för motion och rekreation. 
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Förtätningstomter 

För att skapa ett intimare gaturum utmed Storgatan 
och förtäta de centrala delarna bebyggs tomtmarken 
utmed västra sidan av Storgatan och ger plats åt sju 
villor (B7). De två fastigheterna har gällande detalj-
plan från 1973 varav den ena medför tre nya villor 
och en lekplats och den andra tre nya villor, fastighe-
terna är privatägda.  Förslagsvis bebyggs lekplatsen 
istället med ytterligare en bostad, totalt blir det sju 
nya bostäder.
 
Den nordligaste av fastigheterna består idag av 
öppen ängsmark och kantas av en stenmur vilken 
bör bevaras. För att passa in i omgivningen uppförs 
i bebyggelsen i 1-1½ plan fristående hus i liknande 
utformning som omkringliggande hus. 

Storgatan har idag problem med trafikbuller, i sam-
band med planläggning av fastigheterna bör lämpliga 
åtgärder ses över så att riktvärdena inte överskrids.  
På andra sidan Storgatan ligger en bensinstation och 
bilverkstad. Marken är troligen förorenad, verksam-
heterna bör på sikt avvecklas då de ligger i ett 
bostadsområde. Orten har tillgång till ytterligare fem 
bensinmackar med bättre närhet till större kommuni-
kationsleder. Tomten kan istället göra plats åt lättare 
verksamheter med mindre påverkan på omgivningen 
eller göra plats åt nya bostäder. Marken för bensin-
stationen är planlagd för biltjänst 1958, en ny mark-
användning medför att detaljplanen måste ändras.   

Vy över planområdet

Planområdet idag

Bostadskomplettering i centrala Asarum
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Stapelbäddsparken i Malmö

Funktionsomvandling 
av Kyrkskolan – 
Ungdomens hus

Skolan är en vacker tegelbyggnad från sekelskiftet 
och utgör ett karaktäristiskt drag utmed Storgatan. 
Då Kyrkskolan ska läggas ner ger jag förslag på en 
ny funktion av skolan i form av Ungdomens hus (K). 
Denna kan utgöra en ny arena för Asarums och 
Karlshamns ungdomar där de själva kommer med 
idéer och utvecklar verksamheten. Förslag på aktivi-
teter kan vara: dans, teater, film, studio, verkstad etc. 
Att förlägga Ungdomens hus till Asarum ger ett ökat 
fokus på ungdomarna med ökade aktiviteter i orten. 
Skolgården kan användas till nya utomhusaktiviteter, 
exempelvis i form av en  skatepark, med inspiration 
från Stapelbäddsparken i Malmö eller Sollentuna 
skatepark. Exempel på andra utomhusaktiviteter är 
olika bollsporter såsom basket och bandy. Närheten 
till Loftets fritidsgård är en fördel då olika aktiviteter 
och lokaler kan samnyttjas (cirka 200 m norr om 
Ungdomens hus).

Kyrkskolan idag

Planområdet idag

Funktionsomvandling av Kyrkskolan

 
parkering

bollplan

skate-
park

Prästgårdsallén

Miljöprioriterad 
Storgatan

 
Stationsgatan
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Dagens serviceutbud ger en bra lokal förankring i 
orten och en ökad befolkning i Asarum ställer krav 
på en vidareutveckling av ortens service. Nedan 
beskrivs förslag på utvecklingsområden för äldre-
omsorg, förskolor och kommersiell service. 

Enligt en lokal- och verksamhetsplan för asarums-
området ska hela lokalbehovet för grundskolan i 
Asarum täckas. För en fortsatt utveckling av 
samhället reserveras mark för förskolor i anslutning 
till nya bebyggelseområden. Andelen äldre i 
Asarum är relativt hög och enligt prognoserna 
förväntas siffran öka, detta ställer krav på att anordna 
boendeformer för kommande behov för äldrevård. 

Offentlig verksamhet

Utbyggnad av
Lindemohemmet (S1)
Området som idag utgörs av Lindemohemmet är 
detaljplanelagt 1965 för allmänt ändamål och ägs av 
landstinget Blekinge. 
I kommunens översiktsplan 2007 ges förslag 
på förtätning av Lindemohemmet med cirka 60 
bostäder. Planförslaget tar i anspråk ytterligare ett 
område (söder om Lindemohemmet) för att bättre 
tillgodose kommande behov. Detta område är inte 
planlagt och är privatägd. Området gränsar i väster 
till befintligt verksamhetsområde samt med möjlighet 
för expansion av småindustri närmare Lindemo-
hemmet. Ett skogsområde bör lämnas mellan 
Lindemohemmet och verksamheterna. Närmast 
bostadsbebyggelsen kan störningsfria verksamheter 
lokaliseras.

SERVICE

Utvecklingsområden för servicefunktioner

Utbyggnadsområde 
offentlig service (S)

Utbyggnadsområde
kultur och fritid (K)

Bostäder och handel (BH)

Handel (H)
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Äldreboende (S2)
Lämplig placering för äldreboende är där 
Asarumsmöbler finns idag, ett centralt läge med 
närhet till olika former av service. Marken är 
privatägd och är planlagd 1960 för småindustri-
ändamål. Förslaget medför en flytt av Asarums-
möbler till en bättre lämpad placering och en ändring 
av detaljplanen måste göras (se Handel & service 
nedan). Planområdet är cirka 3600 kvm stort.

Nya förskolor (S)
Tostarps skola ska läggas ner och lokalerna kan då 
användas till förskola. Marken är kommunägd och  
inte planlagd. I söder ligger Asarums idrottsplats 
och rekreationsområdet Froarp/Björkliden. Gena och 
säkra förbindelser bör skapas med omgivningen.

Förslag till placering av ny förskola ligger norr om 
befintlig förskola (Korpadalens förskola). Marken 
ägs av kommunen och är planlagd för allmänt 
ändamål 1976. Planområdet ligger precis intill 
Stenbacka rekreationsområde. Ett annat förslag på 

ny förskola är intill det föreslagna bostadsområdet 
Gamla flygfältet (B4), i anslutning till rekreations-
området Björket. Trygga kommunikationsstråk 
mellan förskolan, bostäder och grönområde bör 
eftersträvas. De två områdena är utpekade som 
intressanta för förskoleverksamhet i kommunens 
översiktsplan 2007.

Handel & service

Ny centrumbebyggelse (BH)
Den föreslagna centrumbebyggelsen på parkerings-
platsen norr om ICA kan innehålla handel och 
serviceverksamheter i entréplan och bostäder i övriga 
våningar. Ett attraktivt centrum och fler boende kan 
ge underlag för nya etableringar i centrum. För att 
tydliggöra centrum som ortens sociala mötesplats 
skapas ett torg i anslutning till den nya bebyggelsen. 
Se även avsnitt Utveckling av centrum.

Handel i södra 
Asarumsdalen (H) 
Planområdet ligger i direkt anslutning till trevägs-
korsningen Jannebergsvägen-Mejerivägen-Storgatan. 
Norr om området ligger en restaurang. Området 
utgörs av öppen mark och ligger intill odlingsbygden 
i Asarumsdalen. Det goda kommunikationsläget ger 
ett bra skyltläge och platsen lämpar sig för handels-
verksamhet. Området ägs av kommunen och är inte 
planlagd, ytan uppgår till cirka 4000 kvm. Detta 
skulle vara ett bra läge för Asarumsmöbler om en 
omlokalisering blir aktuell (se Offentlig verksamhet 
ovan). Placeringen medför ett bättre reklamläge och 
en smidigare angöring till butiken, men även bättre 
möjligheter för en framtida expansion.  

Föreslaget nytt område för 
äldreboende

Tostarps skola 
- ny förskola?
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Asarums grönstruktur bör i större del utvecklas enligt 
kommunens Grönstrukturplan (2006), eftersom 
närheten till grönska med rekreations- och frilufts-
möjligheter är en vikig kvalitet i Asarum. 
Grönskan är väl tillgodosedd i orten, både den natur-
liga och anlagda. Förslaget ökar tillgängligheten till 
naturen, det ska finnas en bättre länk mellan stad och 
land.  
   
En viktig markkonflikt att beakta är avvägningen 
mellan nya utbyggnadsområden och bevarandet av 
naturen. Planförslaget bedömer vilka natur- och 
kulturmiljöer som är bevarandevärda.  

Bevarandevärd 
naturmiljö

För att värna om Asarums framtida naturbestånd 
bevaras de utpekade regleringarna inom naturmiljön, 
detta innebär att de restriktioner som finns bör följas. 
Det är dock svårt att helt undvika att ta i anspråk 
brukningsvärd jordbruksmark eftersom viss mark 
ligger i direkt anslutning till orten och ger därför 
centrala lägen för utbyggnad. Förutom detta bör 
beskrivna naturområden enligt Grönstrukturplanen 
(2006) i sin helhet bevaras för att säkra natur-
kvaliteterna för framtiden. Dessa ger rekreativa 
möjligheter åt närboende men fyller även ett viktigt 
syfte åt ortens skolor och besökande. Stenbacka 
strövområde utgör ett viktigt naturområde i utbild-
ningssyfte för skolbarnen att vistas i och innehåller 
flertalet stigar. Området bör därför bevaras så att 
även eleverna fortsättningsvis kan vara grannar med 
den omväxlande naturen. 

GRÖNSTRUKTUR, REKREATION & FRITID

Bevarande och utveckling av naturmiljön

Värdefulla natur- och 
rekreationsmiljöer

Bevarandevärd odlingsmiljö

Nytt promenadstråk

Grön kil

Befintliga park- och 
lekmiljöer

Nytt läge för ridskola
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Mieån och Byasjön har höga rekreativa värden som 
bör bevaras och utvecklas. Planförslaget förbättrar 
de rekreativa möjligheterna kring Strömmaområdet. 
Dock anger förslaget ny bebyggelse på den norra 
delen av rekreationsområdet, där naturområdet inte 
lika frekvent används.

Odlingsmiljön kring Froarp har av Länsstyrelsen 
pekats ut som värdefull odlingsmiljö. Denna utgör 
ett vackert rum i landskapet och bidrar till vyer och 
perspektiv. Odlingsmiljön är ett viktigt kultur- och 
naturmiljöarv för Asarum och bör därför bevaras för
kommande generationer. Därför bör även odlings-
landskapet i västra Asarum bestå som en större 
sammanhängande jordbruksmiljö, men även på grund 
av sin roll som livsmedelsproducent.  Södra delen av 
dalgången i Asarumsdalen bör också bevaras, då den 
ger vackra landskapsvyer och är starkt karaktärs-
givande åt orten. Den öppna odlingsbygden är ett 
tydligt avgränsat rum mot skogen i östra dalen. Det 
var här Asarums historia tog vid och den vackra 
naturen sjöng Alice Tegnér om i visan ”I Asarums-
dalen” (se baksidan av dokumentet).

Promenadstråk utmed 
Mieån & Byasjön

I dagsläget finns en gång- och cykelväg utmed 
Korpadalens östra delar vilken ger goda förbindelser 
mellan Korpadalen och Karlshamn. Denna används 
flitigt för promenad och motion och som förbindelse 
till Karlshamn. Bitvis kantas gång- och cykelvägen 
av tät natur vilket under de mörkare timmarna 
upplevs otryggt. För att öka tryggheten för gående 

och cyklister föreslås att belysning anläggs utmed 
hela sträckan. I dag är endast den norra delen 
(söder om Dagsländevägen) belyst. I samband 
med planförslagets utbyggnad av bostäder öster 
om gång- och cykelvägen kommer användningen 
av stråket att öka och därmed blir trygghetsfrågan 
av större betydelse. Bostäder vid cykelvägen ökar 
övervakningen och ger en förhöjd trygghet. Ett 
utökat bostadsantal i området medför mer slitage 
på skogar och de stigar som finns, det är viktigt att 
dessa ses över i och med en större användning av 
området. 

Båtar i Mieån

Utbyggnads-
område B2

Byasjön

ny gång- & 
cykelbro

befintlig 
gång- & 
cykelbro

ny gång- & 
cykeltunnel

nytt 
promenadstråk

Korpadalen
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b
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Promenadstråk 
vid vattnet

Södra delen av stråket har på ett fåtal platser visuell 
kontakt med Mieån och Byasjön och ger stundtals 
vackra vyer. Då vattnet utgör en attraktiv kvalitet ges 
förslag på att förstärka vattenkontakten med ett 
kompletterande promenadstråk närmare vattnet. 
Detta förstärker områdets rekreativa värden för 
boende och besökande. 
En del av stråket ligger inom det föreslagna bostads-
området i Frostenstorp. De nya bostäderna ska inte 
hindra allmänhetens möjlighet att använda stråket, 
istället kan det uppfattas mer tryggt att röra sig i 
närheten av bostadsbebyggelse. För att öka till-
gängligheten mot Karlshamn och det nybyggda 
bostadsområdet i Strömma anläggs en ny gång- och 
cykelbro så att en genare förbindelse skapas (se även 
avsnitt gång- och cykeltrafik nedan). Denna anläggs i 
anslutning till det nya promenadstråket. För att skapa 
plats för vila och paus placeras bänkar ut intill stråket 
för att blicka ut mot vattnet. En mindre grillplats 
skulle utgöra ett trevligt inslag kring ån, lämplig plats 
är vid markering (a) på kartan uppe på en bergshäll 
med utsikt över Mieån. I ån och sjön kan man skymta 
ett par mindre båtar, genom att anlägga ett par 
bryggor kan båtarna ges angöringsmöjligheter 
samtidigt som vattenkontakten blir bättre (b). 

Bildkälla: Martinsons Träbroar AB

en ny vacker bro

Mindre 
  stig 
   utmed 
    promenad-
      stråket

Vy från grillplats

Nytt läge för 
ridsportanläggning 

För att kunna utveckla ett framtida handelsstråk ut-
med Jannebergsvägen bör ridskolans placering
ses över för att ge plats åt nya verksamheter. En 
lämplig placering är i Asarums södra delar, nära till 
både Asarum och Karlshamn (R). Området ligger 
även i direkt anslutning till ett större naturområde 
som redan idag används av ridskolan. 

Området består av åker- och betesmark och ligger 
utmed Rosendalsvägen. Längs vägen finns bebyg-
gelse från olika åldrar samt ett lantbruk på andra 
sidan vägen, en ridskola skulle passa väl in i den 
lantliga karaktär som idag finns i området. Angrän-
sande till planområdet i öster är ett lövskogsområde. 
Landskapet karaktäriseras av en mosaikartad odlings-
bygd vilken ger vyer och perspektiv, landskapsbilden 
är därmed viktig. Rekommendationerna i kommun-
ens översiktsplan 2007 gällande denna landskapstyp 
är att de öppna ytorna är känsliga för exploatering. 

Nuvarande ridskola
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En ridsportanläggning kan medföra olägenheter för 
omgivningen i form av bland annat allergener och 
lukt. Rekommenderat avstånd mellan större rid-
anläggning och bostäder är 200 m, mellan hagar och 
bostäder rekommenderas ett avstånd på 100 m. 
Planområdet är privatägt och inte planlagt. Ytan är 
cirka 110 000 kvm stort.

Planområdet ligger inom brukningsvärd jordbruks-
mark varav 3 kap MB 4§ berörs.
Då platsen är känslig för exploatering placeras rid-
skolans byggnader i eller intill skogsområdet, på så 
vis bevaras platsens öppna och lantliga karaktär och 
byggnaderna utgör inget större hinder för landskaps-
bilden. 

Föreslaget läge ligger sämre till från kollektiv-
trafiksynpunkt än nuvarande placering, det är därför 
vikigt att gena och säkra gång- och cykelförbindelser 
finns. Närmsta hållplatser finns utmed Jannebergs-
vägen, vilken kopplas med den nya promenadstigen 
norr om ridskolan, men även utmed Mejerivägen och 
Offerkällevägen.  

Föreslaget nytt läge för ridskola

Promenadstråk & 
ridstigar vid 
ridskolan 

Planområdet karaktäriseras av ett dramatiskt 
skogslandskap med lövskog i väst och barrskog i öst 
med ett par mindre öppna ytor. Området används 
idag som friluftsområde och ridområde för ridskolan. 
Med förslaget bevaras skogsområdet i sydvästra 
Asarum för att även fortsättningsvis utgöra ett 
rekreationsområde. Denna kan fungera som ett större 
sammanhängande område med ridstigar för den 
föreslagna ridanläggningen och den norra delen kan 
utgöra ett grönt promenadstråk med koppling till 
cykelleden på den gamla banvallen. Stråket medför 
även ett nära rekreationsområde för det föreslagna 
bostadsområdet B2. I området finns ett större antal av 
både mindre och större stigar. Området präglas av det 
kuperade landskapet samt av stenmurar och sten-
formationer som ger spännande intryck.  

Utmed en bergssluttning i planområdets östra delar 
har nyckelbiotop och hotade arter påträffats, till vilka 
hänsyn bör tas. Tvärs igenom området sträcker sig 
en 130 kV ledning med ett rekommenderat skydds-
avstånd på 50 meter. Planområdet ägs av privata 
fastighetsägare och är inte planlagd. 
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Ekologiska 
korridorer & gröna 
gång- och cykelvägar

De ekologiska korridorerna bevaras då de är viktiga 
för spridning av växt och djurliv. Planen ger förslag 
på ny grön kil mellan Asarumsdalen och Byasjön 
(se karta sidan 83). Den gröna kopplingen mellan 
områdena är viktig och bör därför inte byggas igen 
eller på andra sätt försvåra tillgängligheten. Kom-
mande planering bör inte försvåra eller utgöra hinder 
för dessa spridningskorridorer. De gröna gång- och 
cykelvägarna ska fortsätta utgöra gröna stråk och bör 
beaktas vid exploatering så att de även fortsättnings-
vis kan präglas av en grön karaktär. 

Stråk i 
odlingslandskapet

I dagsläget finns ingen koppling i öst-västlig riktning 
mellan Torarp och Asarum, enda möjligheten att röra 
sig mellan Torarp och Asarum är på Torarpsvägen i 
nordsydlig-riktning från Mejerivägen i söder.
Där i mellan ligger ett större sammanhängande jord-
brukslandskap som inte är tillgängligt för allmän-
heten. För att öka tillgängligheten mellan områdena 
ger jag förslag på ett promenadstråk genom det 
öppna odlingslandskapet. Här ges möjlighet att 
uppleva odlingslandskapets vackra vyer och års-
tidsskiftningar men även Torarps gemytliga bymiljö, 
samtidigt som det blir enklare att röra sig mellan 
områdena. Det annars otillgängliga odlingslandskapet 

blir på så vis mer tillgängligt, genom att lättare skapa 
möjligheter att ta sig runt i odlingslandskapet kan 
människors förståelse för omlandet och jordbruket 
öka. Stråket kan skapas med så kallade beträdor och 
är den enklaste formen av anlagda grönstråk. Beträ-
dor är tillfälliga trädesremsor i åkerkanter eller längs 
diken som hålls fria från odling där man kan promen-
era eller rida (Gyllin et al.2008). På så vis kan man 
skapa stråk för rekreation i annars otillgängliga land-
skap. Det nya grönstråket knyts ihop med cykelvägen 
utmed banvallsleden och Torarpsvägen. 
Då marken inte ägs av kommunen är det viktigt att  
beträdan diskuteras med berörda markägare.

koppling över 
odlingslandskapet
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Storgatan

Då planförslaget tidigare illustrerat förändringar i 
form av nya butikslokaler, bostäder och Ungdomens 
hus i centrum ställs ökade krav på utformningen av 
gaturummet. 
Jannebergsvägen och Storgatan karaktäriseras av 
genomfartsväg och är ett viktigt stråk genom sam-
hället. Dagens miljöprioriterade gata slutar tvärt 
vid korsningen Offerkällevägen-Storgatan. Denna 
sträcka har en medveten gestaltning för att anpassa 
gaturummet till fotgängare och cyklister samt be-
gränsa biltrafikens hastighet. Sträckan är stundtals 
trädplanterad vilket bidrar till ett mer gemytligt och 
vackert gaturum. Principen bör fortsätta norut genom 
centrumområdet och fram till Odalvägen. För att 
ge god framkomlighet för lastbilar och bussar bör 
körfälten inte understiga 3,5 m (i undantagsfall 3 m). 
Det är viktigt att man inte försvårar för biltrafiken, då 
en viss genomfartstrafik medför ett livligare centrum. 
Ett lättillgängligt centrum för såväl bilburna som 
fotgängare och cyklister bidrar till högre använd-
barhet, det ska vara lätt att stanna till och utföra sina 
ärenden. I mån av plats placeras parkeringsplatser 
utmed Storgatan. 
Storgatan har idag en standard som bjuder in till höga 
hastigheter. För att nå ett lugnare trafiktempo i 
centrum och göra det mer trafiksäkert för fotgängare 
och cyklister förelås att mittrefuger placeras på 
Storgatan men även i korsningen av Storgatan-
Froarpsvägen för att få bort den stora asfaltsytan som 
idag präglar korsningen. Mittrefugerna smyckas med 
en vacker stenläggning och trädplanteringar, effek-
ten blir en mer inbjudande känsla för asarumsborna 
och förbiresande. Effekterna av mittrefugerna är en 
minskad skala och att det bidrar till ett mer struk-

KOMMUNIKATION
Ny gång- och cykeltunnel

Ny gång- och cykelbro

Ny miljöprioriterad gata

Utökad gång- och cykelväg
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turerat och inbjudande gaturum. Placeringen av fyra 
övergångsställen närmst korsningen Storgatan-
Froarpsvägen ses över för att bättre passa utform-
ningen av gaturummet. På västra sidan av Storgatan 
utanför Ica och Konsum görs plats för gatuparker-
ingar, dessa smalnar av gatan och gör att förbi-
passerande bilar blir mer observanta. De två nya 
gatuparkeringarna och de två befintliga söder om ut-
formas med gatusten för att ge ett mer samlat intryck.   

Kollektivtrafik

nya parkeringsplatser

Froarp
svägen

S
t
o
r
g
a
t
a
n

hållplats “Asarum Storgatan” 
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Förbättrad gång- 
och cykeltrafik

I ett miljöanpassat transportsystem har gång- och 
cykeltrafiken en viktig roll. Ett övergripande gång- 
och cykelnät binder ihop ortens grannskap och 
kopplar samman olika tätorter. Det korta avståndet 
till Karlshamn gör att cykeln är ett viktigt alternativ 
till bilen. Som tidigare nämnts har Asarum två gång- 
och cykelförbindelser med centralorten; cykelleden 
på nedlagda Vislandabanan och genom centrala 
Asarum utmed Storgatan-Jannebergsvägen-Sölves-
borgsvägen. Den sistnämnda saknar en separat 
gång- och cykelbana i centrala Asarum. Med tanke 
på trafikmängden är det lämpligt att bygga ut förbin-
delsen så att en genomgående cykelväg skapas. Detta 
medför en ökad säkerhet och tydlighet i trafiknätet. 
Cykelvägen placeras på den östra sidan av Storgatan 
för att knyta ihop till norr och södergående cykelväg. 
(se karta sidan 88).  I övrigt har Asarum ett välut-
byggt gång- och cykelnät där ortens viktiga mål-
punkter nås. I en fortsatt utbyggnad av orten är det 
av stor betydelse att det planeras för gena och säkra 
gång- och cykelvägar till målpunkter såsom handel, 
skola, vård och busshållplatser. Det är viktigt att den 
föreslagna ridsportanläggningen får bra möjligheter 
för gång- och cykeltrafik både i öst-västlig riktning 
och i nordlig riktning med koppling mot föreslaget 
promenadstråk (se Grönstruktur, rekreation och 
fritid).  

Med ett ökat befolkningsunderlag väntas buss-
trafikens turutbud öka. Aktuell linjesträckning och 
busshållplatser försörjer större delen av orten med 
kollektivtrafik. Förslagets utbyggnadsområden ligger 
inom 0-1000 meters avstånd till närmsta hållplats.

För att ge busstrafiken en ökad prioritet i gatu-
rummet görs hållplatsen Asarum Storgatan om till en 
enkel stopphållplats. Denna typ av hållplats medför 
begränsningar i biltrafikens framkomlighet när 
bussen står på hållplatsen (Vägverket). Lösningen är 
enkel och kräver ett litet utrymme i form av en mitt-
refug och en god trafiksäkerhet uppnås vid hållplats-
områdena (se kartan sidan 89). 

Hastighetsändring i 
centrala Asarum

Förutom att se över gaturummet på större delen av 
Storgatan ändras hastigheterna med ett utökat 
30 km/h-område i de centrala delarna. I dagsläget 
är endast en kort sträcka begränsad till 30 km/h. 
Hastighetsbegränsningen utmed Storgatan bör ta 
vid strax innan Stenbackavägen och gälla fram till 
Ringvägen. Även Froarpsvägen fram till Iglavägen 
samt Granvägen hastighetsbegränsas till 30 km/h. 
Förutom en lugnare centrummiljö uppnås trafik-
säkrare skolvägar för eleverna på Stenbacka- och 
Klockebacksskolan. 
Tillsammans med åtgärder för en miljöprioriterad 
gata bidrar hastighetssänkning till ett gemytligare
gaturum utan att försvåra alltför mycket för bilisten. 
Trafikanterna kan nu färdas på lika villkor på 
Storgatan.    
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Ny gång- och cykel-
förbindelse norr och 
söder om E22

En ny gång- och cykelförbindelse stärker för-
bindelsen mellan Asarum och Karlshamn i de östra 
delarna av Asarum. En gång- och cykeltunnel 
placeras under E22 och förbindelsen knyter direkt 
an till föreslagen gångbro och promenadstråk kring 
Mieån och Byasjön (se Grönstruktur, rekreation och 
fritid).  Detta ger en bättre koppling till Karlshamn, 
det nybyggda bostadsområdet i Strömma, boende i 
Korpadalen och planförslagets utbyggnadsområde i 
Frostenstorp. Den bidrar även till en genare förbin-
delse för karlshamnsborna till rekreationsområdena 
kring Mieån och Byasjön. 
Planförslaget ger förslag på lämplig placering av 
gång- och cykelvägen. På den södra sidan om E22 
kan förbindelsen ske direkt öster om lasarettet, öster 
om förskolan. Antingen kan den anläggas genom 
naturområdet mellan förskolan och bostadsområdet, 
eller i direkt anslutning till befintlig gångväg vid 
bostadsområdet (ungefärlig placering på kartan till 
höger).   

     Gång och cykelförbindelse  
    genom bostadsområde... Plats för ny gc-förbindelse... eller genom natur

genom bostads-
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genom 
natur

pågående 
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ny gång & 
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AVSLUTNING

Planen ger förslag på fler fritids-
aktiviteter för ungdomarna. Genom 
att placera ungdomsaktiviteter i centrala 
Asarum stärker det ortens centrum och ökar 
livligheten och aktiviteterna kan nyttjas av 
såväl Asarumsbor som Karlshamnsbor. 

Förslaget fastställer naturmiljöer 
av bevarandevärde och särskild 
betydelse samt utvecklar viktiga 
rekreationsområden. Samhället får då 
en bättre kontakt med omgivande natur.

De befintliga kvaliteterna förstärks och 
utvecklas exempelvis kontakten med den tätortsnära 
naturen. Denna kvalitet är en av faktorerna till ett 
efterfrågat boende i Asarum. Ett varierat boende bör 
speglas efter de förutsättningar som finns på platsen 
där naturen och miljön utgör en viktig del i vilken 
karaktär som bör råda.  

Avslutningsvis beskriver jag kort de olika 
utbyggnadsprinciper jag arbetat efter. 
Principerna har varit ledande i framtagande av 
förslaget och banat väg för hur jag tycker att Asarum 
ska utvecklas till ett bättre samhälle att leva och bo i. 

leva och bo i 

 Asarum

täthet

närhet

natur & 
rekreationplatsens 

förutsättningar

aktiviteter

social 
arena

åldrar & 
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Utbyggnaden av Asarum har skett i spridd riktning kring 
Storgatan och det finns därför ingen given utvecklings-
riktning att följa. Ambitionen för utbyggnaden av Asarum bör 

därför vara att skapa bebyggelseområden i anslutning 
till tätorten med god tillgänglighet till såväl natur som 
till viktiga målpunkter som skola, service och fritids-
aktiviteter.

Vid lokalisering av verksamheter ska 
dess ändamål vara styrande. Det kan 
vara aktuellt att flytta verksamhetsområden och 
frigöra mark till bättre lämpade funktioner. 

Genom olika åtgärder kan centrumområdet förbättras och stärks som 
ortens sociala mötesplats. Den yttre miljön ses över, ny bebyggelse 
uppförs samt funktionsomvandling för den centralt belägna Kyrkskolan.  Nya 
bostäder i centrum upprättas med blandade bostadstyper för att skapa ett mer 
varierat bostadsbestånd. Genom olika åtgärder kan centrum göras till en 
vackrare mötesplats. Fler bostäder i centrumområdet och en tillgängligare 
miljö ger även en grund för ett ökat kommersiellt underlag, vilket är viktigt 
för ett stärkt samhälle.  

Bostadstyperna och upplåtelseformerna bör vara 

blandade för att tillgodose boende för 
olika åldrar och behov. Detta för att bland 
annat underlätta flyttningskedjor i Asarum, man ska 
kunna bo i orten under livets olika skeden. En 
ökad befolkning ökar underlaget för en utvecklad 
service och på så sätt stärks ortens attraktions-
kraft som bostadsort. 



      94

Andersson, Krisztina (senast uppdaterad 2008-06-
19) Ny sporthall byggs i Strömma [Elektronisk] 
Karlshamn: Karlshamns kommun. 
Tillgänglig: <http://www.karlshamn.se/Startsida/Ny-
hetsarkiv /Ny_sporthall_byggs_i_Stromma/>  [2008-
09-28]

Björneboe, Jens (2000). Småhusområder – 
Bedre bebyggelseplaner og forettning med kvalitet
Norges Byggforskningsinstitutt, Oslo 

Boverket (2007) Bostadsnära natur – 
inspiration och vägledning. Karlskrona: Boverket

Boverket (2004) Bättre plats för arbete – Planering 
av arbetsområden med hänsyn till miljö, hälsa och 
säkerhet. Karlskrona: Boverket

Boverket (1999) En stad är mer än sina hus… 
- hållbar utveckling av städer och samhällen. 
Karlskrona: Boverket

Elmqvist, Bertil (1965) Socknen.  I Elmqvist, Bertil 
(red.) Asarum – En Blekingesocken. 
Karlshamn: AB Ragnar Lagerblads Boktryckeri.

Forsberg, Madelaine (senast uppdaterad 2008-09-10) 
Elevstatistik – statistik för grundskolan [Elektronisk] 
Karlshamn: Utbildningsförvaltningen. 
Tillgänglig: http://www.karlshamn.se/Barn__ utbild-
ning/Grundskola/Elevstatistik/ [2008-10-02]

Gyllin et al.(2008). Beträdor och andra grönstråk 
– Om landskapets åtkomlighet i fullåkersbygderna. 
Gröna Fakta 2/2008

Hörnsten, Lisa (2001). För vem planerar vi? Om 
naturen i planeringen. Plan nr 5-6, sid. 214 – 217.

Isling & Saxgård (1982). Tänk efter före – 
landskapsanalys för bostadsområden. 
Statens råd för byggnadsforskning, Stockholm 

Jonsson, Ragnar, Witzeill, Hugo & Svensson, 
Natanael (1923). Karlshamn Asarum
Aktiebolaget E.G Johanssons Boktryckeri Karlshamn 
1923 

Karlshamns Energi AB (2008) Fjärrvärme 
[Elektronisk]
Tillgänglig: < http://www.karlshamnenergi.se/ 
privat/?information=p_varatjanster&a=p_fjarrvarme 
> [2008-09-23]

Karlshamn (2006) Grönstrukturplan – 
Karlshamn och Asarum. Karlshamn: Parkenheten

Karlshamn (2008) Karlshamn – Fritidsguide 08/09 
[Elektronisk] Karlshamn: Fritidsenheten. 
Tillgänglig: < http://www.karlshamnguiden.nu/
guiden.pdf> [2008-10-01]

Karlshamns kommun (1993). Asarum mot sekel-
skiftet - Fördjupad översiktsplan för Asarums tätort i 
Karlshamns kommun. Antagandehandling. 
Karlshamns kommun.

Karlshamns kommun (1993) Karlshamns natur- 
Naturvårdsprogrammet för Karlshamns kommun. 
Antagandehandling.  

Karlshamns kommun (2007). Översiktsplan för 
Karlshamns kommun 2007.Antagandehandling. 
Karlshamn: BS Tryck

Länsstyrelsen Blekinge län (2008) Djurhållning och 
bostäder - kunskapsöversikt för samhällsplanering i 
Blekinge län [Elektronisk] Funktionen för hållbar
samhällsplanering, Länsstyrelsen Blekinge Län, 
Karlskrona. 
Tillgänglig: <http://www.k.lst.se/NR/rdonlyres/
4AA6266D-7F2F-4C71-BD82-D8A05F988690/0/
Djurhållning.pdf > [2008-09-16]

Länsstyrelsen Blekinge län (2007) Kommuncentrum- 
avtryck i det moderna kulturarvet. 
Kulturmiljöfunktionen, Länsstyrelsen Blekinge Län, 
Karlskrona.

Länsstyrelsen Örebro län (2009)  (Senast uppdaterad: 
2009-02-06) Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken 
och 2 kap 10 § lagen om kulturminnen mm [Elek-
tronisk] 
Tillgänglig: <http://www.lansstyrelsen.se/orebro/
amnen/Naturvard/Tillstand_dispenser_och_samrad/
Samrad_12.6/> [2009-01-29]

Magnusson et al. (2004) Karlshamns Historia 1976- 
2000 – Del VI 
Kristianstads Boktryckeri AB 2004

Moberg, Ove (1979) Karlshamns Historia 1950-1975 
– Del V Karlshamn blir storkommun
Lagerblads Tryckeri AB Karlshamn 1979 

KÄLLFÖRTECKNING



           95

Nationalencyclopedin (2009) [Elektronisk] 
Tillgänglig: < http://www.ne.se.miman.bib.bth.se/ar-
tikel/O255162> [2009-01-24]

Naturvårdsverket (2003) Lägesredovisning för föro-
renade områden år 2002 [Elektronisk] 
Tillgänglig: <http://www.naturvardsverket.se/up-
load/07_verksamheter_med_miljopaverkan/efterbe-
handling/lagesrapport_2002.pdf > [2008-09-15]

Regeringen (senast uppdaterad  2009-02-18) 
Strandskydd [Elektronisk] 
Tillgänglig: < http://www.regeringen.se/sb/
d/10387#item118472>  [2009-04-20]

Rosengren, Hilding (1918) Karlshamns Historia 
1664-1914 - Del I Stadens grundläggning och första 
öden 
Aktiebolaget E.G Johanssons Boktryckeri Karlshamn 
1918

Skånetrafiken (2008) Tågstrategi 2037 – Remiss-
version 2008-01-16. Region Skåne: Skånetrafiken

Sundén, Henry (1965) Återblick och framtidspers-
pektiv. I Elmqvist, Bertil (red.). Asarum – En Ble-
kingesocken. 
Karlshamn : AB Ragnar Lagerblads Boktryckeri.

Svensson, Eva (senast uppdaterad 2008-09-23) 
Särskilt boende i Karlshamn [Elektronisk] 
Karlshamn: Omsorgsförvaltningen. 
Tillgänglig: <http://www.karlshamn.se/Omsorg/Al-
dreomsorg/Sarskilt_boende/Sarskilda_boende_i_
Karlshamn/ > [2008-09-28]

SÄIFS 1996:8, Sprängämnesinspektionens naturgas-
föreskrifter från Sprängämnesinspektionens För-
fattningssamling [Elektronisk]
Tillgänglig: http://www.srv.se/RSDoc/
S%c3%84IFS1996-8.pdf [2008-10-31]

Vägverket, Busshållplatser – exempel, råd och de-
taljer [Elektronisk] 
Tillgänglig: http://www.exempelbanken.se/
Busshallp/Busshpl_samling.pdf [2009-04-04] 

Bildkällor

Bildmaterial från Kvarnskogen, Sollentuna 
publicerat med tillstånd av Brunnberg & Forshed 
Arkitektkontor AB, Stockholm

Bildmaterial från Tegelbruksviken, Karlshamn 
publicerat med tillstånd av ScanParks, Holland

Bildmaterial från Uddebo träbro,  publicerat med 
tillstånd av Martinsons Träbroar AB, Skellefteå

Bildmaterial från Modulenthus, publicerat med 
tillstånd av Modulenthus

Kartmaterial tillhandahållit av och publicerat med 
tillstånd av Karlshamn kommun.



      96

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


