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1 Inledning 
Denna rapport är en sammanställning av Kinda kommuns arbete genomfört under 
våren 2019. Genom möten, diskussioner och platsbesök utreddes vilket området i 
Rimforsa som skulle vara det mest lämpliga för en skola. Den slutliga redovisningen 
av arbetet var i form av en muntlig presentation för kommunpolitiker i maj 2019 
som via denna sammanställning kommit ner i skrift.  

1.1 Bakgrund 
Rimforsa skola för årskurs F-6 ligger idag på fastigheten Rimforsa 9:43, på 
fastigheten ligger även en förskola.  

Skolan i sin nuvarande form är inte tillräckligt stor för det ökade antal elever som 
förväntas tillkomma i samband med att Rimforsa växer. 2017 gjordes en 
statusinventering av byggnaderna på Rimforsa skolområde. Denna påvisade flera 
brister och ett stort ombyggnads- och ersättningsbehov. Kinda kommun har därmed 
ett behov av att bygga en ny grundskola i tätorten.  

I det fall skolan skulle ha kvar sin nuvarande placering skulle praktiska svårigheter 
uppstå vid utbyggnaden av den befintliga skolan. Skolverksamheten skulle inte 
kunna bedrivas på samma sätt under byggnation och andra lokaler skulle behöva 
ordnas under byggtiden. Befintlig fastighet ger dessutom ingen möjlighet för 
ytterligare utvecklig av skolan i framtiden vid ett fortsatt växande Rimforsa. Skulle 
Rimforsa skola förbli på befintlig plats skulle en alternativ placering för en ny 
förskola för 100 barn att krävas. En ny förskola skulle behöva en markyta på ungefär 
5 500 kvm.  

Det finns därför, på grund av ovanstående situation, ett behov att utreda eventuella 
platser inom tätorten som skulle kunna vara lämpliga att bebygga med en ny skola. 
Därför togs detta lokaliseringsunderlag fram.  

En viktig aspekt att ta med i arbetet är de arealer som skolan är i behov av. Den nya 
grundskolan är tänkt för 420 elever, något som ger Rimforsa möjlighet att växa då 
nuvarande antal elever är ungefär 350. För det ökade behovet skulle 
skolbyggnaden, inklusive tillagningskök, behöva cirka 6 300 kvm inomhusyta och en 
skolgård på cirka 12 600 kvm. Byggnaden kan teoretiskt uppföras i tre våningar och 
skulle därmed kunna uppta lite över 2 000 kvm markyta. Skolgårdens behov av 
markyta baseras på Boverkets rekommendation kring friyta per elev i grundskolan, 
rekommendationen är 30 kvm per grundskoleelev. Befintlig skolgård med 
nuvarande antal elever erbjuder ungefär 25,5 kvm friyta per elev.  

Den mark som kommunen äger inom tätorten är främst lämplig och avsedd för 
rekreation men även till viss del bebyggelse i enlighet med den fördjupade 
översiktsplanen för Rimforsa (2019). Utöver denna mark har Kinda kommun nyligen 
förvärvat fastigheten Hackel 9:5. Denna utredning är därför främst inriktad på mark 
som kommunen enligt ovan har förfogande över.  

1.2 Syfte 
Syftet med lokaliseringsunderlaget är att utröna en lämplig lokalisering för en ny 
grundskola för årskurs F-6 inom Rimforsa tätort. 
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1.3 Behov och bedömningskriterier 
Varje område kommer att bedömas utifrån flera fasta förutsättningar. Områdena 
kommer bedömas utifrån bland annat markägare, yta, riksintressen, lokalisering 
m.m. Bedömning sker enligt nedanstående tabell. Tabellen kommer att markeras 
med grönt, gult eller rött. Grönt - funktion uppfylls, gult - funktion uppfylls tveksamt 
eller ytterligare utredning krävs och rött – funktion kan inte uppfyllas. Funktioner 
markerade med gult och rött bör kommenteras i tabellen och sedan viktas vid 
bedömningen av områdets lämplighet. 

Förutsättning Uppfylls? Kommentar 

Markägare Kommun/ 
Privat 

Möjligt med dialog om 
eventuellt markköp? 

FÖP, ÖP Ja/Nej Strider eller går enligt FÖP, vad 
står enligt FÖP för området? 

Behov av DP Ja/Nej 
Krävs ny detaljplan, är området 
detaljplanelagt och vad säger 

gällande detaljplan? 

Friyta 12 600 kvm Ja/Delvis/nej Boverket rekommendation 30 
kvm/elev 

Byggnation BTA 6500 kvm och 
geoteknik Ja/ 

Markförutsättningar, finns 
geoteknik? Brand byggnation 

maximalt 4 plan. 

Trafiksäkerhet  
GC stråk och bra möjligheter för 
bil? Eventuella åtgärder för att 

kunna förbättra situationen. 

Inom tätortsgränsen Ja/Nej Kan det uppstå behov av att 
flytta tätortsgränsen? 

Närhet till rekreation Ja/Nej Finns närhet till rekreationsytor, 
ex. skog och bad. 

Idrottshall inom närområde Ja/Nej 
Närmaste idrottshall, avstånd? 

Krävs det att en ny hall byggs för 
skolans idrottsverksamhet? 

Anslutningsmöjligheter VA Ja/Nej Finns kapacitet i VA nätet? 

Kulturvärden Ja/Nej 
Finns kulturvärden att ta hänsyn 

till? Ex fornlämningar, 
kulturbyggnader m.m. 

Naturvärden Ja/Nej 

Finns det kända naturvärden i 
området att ta hänsyn till? 

Finns miljöföroreningar att ta 
hänsyn till?  

Parkeringsplatser Ja/Nej 

Finns goda 
parkeringsmöjligheter i 

närheten alternativt kan det 
hanteras inom fastigheten? 
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2 Förutsättningar 
Fördjupad översiktsplan för Rimforsa siktar mot att Rimforsa ska växa och år 2030 
ha 3000 invånare. Detta innebär att även elevantalet i orten skulle öka. I den 
fördjupade översiktsplanen för Rimforsa pekas områden ut för bostäder, 
verksamheter, rekreationsområden och vattenområden, se figur 1.  

Figur 1. Översiktskartan från den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa. Kartan redovisar vilka 
områden som är utpekade för bostäder (B), verksamheter (V), rekreationsområden (G) och 
vattenområden (W). Vissa områden är utpekade för mer än en sak, bostäder och/eller verksamheter 
(BV) samt verksamheter och/eller rekreationsområde (VG).  
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2.1 Riksintressen 
I Rimforsa finns det flera olika riksintressen att ta hänsyn till. Genom Rimforsa går 
riksväg 23/34 och järnvägen Stångådalsbanan som båda är riksintressen för 
transportinfrastruktur, se figur 2. Sjöarna Järnlunden och Åsunden är av riksintresse 
för det rörliga friluftslivet. Detta innefattar även de markområden som ligger inom 
150m från sjöarnas strandlinjer, strandområdena omfattas också av strandskydd. 
Hela Rimforsa ligger även inom Försvarsmaktens riksintresse för Malmens 
flygflottiljbas. 

Figur 2. Av kartan kan ses riksväg 23/34s sträckning genom orten samt Stångådalsbanan. Av bilden 
går det även att se var olika möjligheter att korsa dem finns. De två ej planskilda korsningarna är för 
gång- och cykeltrafik, båda är idag obevakade, varav den ena är vid tågstationen. Den planskilda 
korsningen precis söder om cirkulationsplatsen är enbart för gående och cyklister och de andra två 
planskilda korsningarna är för både motordriven trafik samt gående och cyklister.  

  

Riksväg  
Järnväg 
 Planskild korsning 

Ej planskild korsning  
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2.2 Kommunal mark 
Inom Rimforsa finns större delen av den kommunalt ägda marken väster om 
riksvägen. En stor del av denna är i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa 
utpekat som rekreationsområde. De objekt som för lokaliseringsutredningen är 
relevanta funktioner ligger i den östra delen av orten, se figur x.  

Figur 3. Kommunägd mark markerad med gult. Nuvarande placering av Rimforsa skola är markerad, 
likaså de två idrottshallarna som finns i tätorten, Hackelhallen och Åsundahallen. Även det område 
som kan benämnas som Rimforsas centrum är markerat. 

 

  

Befintlig skola 

Hackelhallen 

Åsundahallen 

Centrum 
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3 Alternativjämförelse 
Utifrån de redovisade behoven och förutsättningarna har åtta platser identifierats 
som helt eller delvis uppfyller de olika behoven. De redovisas i figur 4. 

Figur 4. De identifierade platserna 3.1- 3.8 som helt eller delvis uppfyller de eftersökta behoven.  

Nedan följer en fördjupning avseende var och en av de identifierade platserna. 
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3.1 Befintligt skolområde (del av Rimforsa 9:43) 
Befintligt skolområde är kommunalägd mark på ca 18 000 kvm och används idag för 
skola och förskola för ca 350 elever och 40 förskolebarn. Fastigheten är centralt 
placerad i Rimforsa i nära anslutning till Rimforsa torg. Kinda kommun genomförde 
2017 en statusinventering på befintliga lokaler, utifrån denna beslutades att flera 
byggnader ska rivas och ersättas med nya ändamålsenliga lokaler. Åsundavallen 
som är anslutande yta för fotboll och friidrott finns politisk viljeinriktning att 
planlägga för bostäder. För byggnation på befintligt skolområde krävs ny 
lokalisering av förskola samt en ändring av gällande detaljplan i våningshöjd. Vid en 
ombyggnad krävs också en översyn och ombyggnad av trafikstrukturen. 

 
Figur 5. Bild som visar områdets placering och markering på yta. 

Förutsättning Uppfylls? Kommentar 
Markägare Kommun Befintligt skolområde 
FÖP, ÖP Ja Skolområde 

Behov av DP Ja Behöver möjliggöra byggnation i 
tre plan. 

Friyta 12 600 kvm Delvis 
Kan uppfyllas, ej inkludera 

förskola, inga 
utbyggnadsmöjligheter 

Byggnation BTA 6500 kvm och 
geoteknik Ja Beräknat till- och påbyggnad på 

befintliga byggnader. 

Trafiksäkerhet Delvis 

Behöver ses över i ny DP. 
Vissa problem idag gällande 

transporter och 
hämtning/lämning. 

Inom tätortsgränsen Ja  
Närhet till rekreation Ja Strandpromenad och bad 
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Idrottshall inom närområde Ja Åsundahallen 300 meter 
Anslutningsmöjligheter VA Ja  

Kulturvärden Delvis 
Byggnader av tidstypisk karaktär 

utpekade i 
kulturmiljöinventering 

Naturvärden Nej  

Parkeringsplatser Ja 
Finns idag goda 

parkeringsmöjligheter i 
närheten 

Tabell 1. Tabell som visar på områdets förmåga att leva upp till de satta kraven. 

Nuvarande skola har cirka 350 elever, med dagens skolgård erbjuder det cirka 25,5 
kvadratmeter friyta per elev inom skolgården. Ifall elevantalet skulle öka till 420 
skulle friytan inom skolgården per elev bli cirka 20 kvadratmeter. Nuvarande 
Åsundavallen skulle kunna användas som komplement till skolgården men då 
fastigheten är tänkt att bebyggas med bostäder försvinner denna möjlighet. 

För att ha en möjlighet att öka friytan per elev vid ett ökat elevantal måste 
förskolan flyttas till annan lokalisering i Rimforsa. En flytt av förskolan skulle 
innebära att friytan per grundskoleelev, vid 450 elever, skulle kunna uppgå till ca 25 
kvm. Nuvarande förskola inom befintligt skolområde är idag för ca 40 elever men 
för att klara att Rimforsa växer behöver förskolan utökas till 100 barn. Förskolan är 
idag placerad optimalt i orten då den ligger centralt och på den östra sidan av 
riksvägen. Detta då det finns en förskola på västra sidan riksvägen vilket gör att det 
ur verksamhetssynpunkt är lämpligast om det fortsättningsvis förblir en förskola på 
östra sidan.  

Skolans nuvarande lokalisering är väl förankrat i samhället och har en central 
placering. Det är nära till badplats för rekreation och den befintliga idrottshallen, 
Åsundahallen, ligger inom ungefär 300m gångavstånd från skolan. Placeringen gör 
skolan väl tillgänglig från olika riktningar och områdets form och plana topografi gör 
den lättöverskådlig och ökar möjligheten att effektivt utnyttja tomten. Det finns 
även befintliga parkeringsplatser intill skoltomten vilket medför att några sådana 
inte kommer behöva skapas. Idag är trafiksituationen kring området problematisk 
ur ett trafiksäkerhetsperspektiv då befintlig omkringliggande bostadsbebyggelse 
förhindrar en utökning eller ombyggnad av vägområdet. 

Ifall skolan skulle förbli på nuvarande tomt krävs det en ny detaljplan. Gällande 
detaljplan tillåter enbart byggnader i två våningar. För att inte behöva minska 
skolgårdsytan finns det behov av en detaljplan som medger ytterligare våningar. 
Skolbyggnaderna skulle även behöva någon form av nytt värmesystem. För 
närvarande värms skolan från en värmecentral på en intilliggande fastighet. 
Nämnda värmecentral är dock tänkt att avvecklas och skolfastigheten skulle då stå 
utan värmekälla.  

Vid en ny- eller ombyggnation på området uppstår svårigheter med att bedriva 
skolverksamheten under byggnationen. Nuvarande klassrum skulle vara 
otillgängliga och behöva ersättas samtidigt som störningar och olägenheter såsom 
damm och buller skulle förekomma, något som inte är önskvärt på en skolgård. En 
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ny- eller ombyggnation på befintlig skolfastighet skulle således innebära stora 
logistiska svårigheter under byggnationstiden vilket skulle medföra extra kostnader. 

Vid en ny- eller ombyggnation kommer befintliga byggnader behöva rivas 
alternativt byggas ut. I det fall som de skulle byggas ut, förslagsvis med ytterligare 
våningar kan byggnadernas inre logik bli bristande. Den befintliga skolan byggdes 
utifrån en modell och dagens skolor planeras på ett annat sätt, blandningen kan 
innebära att en ny tillbyggnad på skolbyggnaden inte skulle göra hela byggnaden 
optimalt planerad.  
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3.2 Hackel 9:5 
Hackel 9:5 ägs idag av privat fastighetsägare men är sålt till Kinda kommun med 
tillträde 2021-01. Fastigheten är på 15 000 kvm. På fastigheten har tidigare bedrivits 
träförädling, marken sanerades från detta 2009 och är idag klassad för känslig 
markanvändning. Aktivitetsområdet i direkt närhet till fastigheten ägs av Kinda 
kommun och har och kommer att utvecklas ytterligare. Det finns en obevakad 
järnvägsövergång intill området som behöver ses över och stängas för den 
pågående verksamheten. 

 
Figur 6. Bild som visar områdets placering och markering på yta. 

Förutsättning Uppfylls? Kommentar 

Markägare Kommun Privat idag, men markförvärv 
Kinda kommun, klart 2021. 

FÖP, ÖP Ja BV område Bostäder och 
verksamhet (förskola) 

Behov av DP Ja Detaljplanelagt som industri, 
Beslut om ny DP taget. 

Friyta 12 600 kvm Delvis 

Svårt inom fastighet, möjlighet 
till merutnyttjande av 

aktivitetsområde. Behöver 
utredas i DP och projektering. 

Byggnation BTA 6500 kvm och 
geoteknik Ja 

Beräknat 2500 kvm i tre plan. 
Geoteknik delvis utförd, visar 

inte på svårigheter. 
Trafiksäkerhet Delvis Behöver ses över ny DP. 
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Obevakad järnvägsövergång, 
dialog med Trafikverket som är 

huvudman krävs. 
Inom tätortsgränsen Ja  
Närhet till rekreation Ja Vatten och aktivitetsområde. 
Idrottshall inom närområde Ja Hackelhallen 200 meter 

Anslutningsmöjligheter VA Ja Anslutning till kommunalt VA-
nät möjligt. 

Kulturvärden Ja 

Fornlämning, på grund av 
tidigare täktverksamhet bedöms 

eventuella lämningar vara 
förstörda. 

Naturvärden Nej 

Tidigare markförorening, 
sanering genomförd 2009. 
Eventuellt saneringsbehov 

under befintliga byggnader vid 
rivning.  

Ekar och tallar av stort värde. 
Kan bevaras även vid nybyggnad 

av skola. 

Parkeringsplatser Ja 
Finns idag goda 

parkeringsmöjligheter i 
närheten, hackelhallen. 

Tabell 2. Tabell som visar på områdets förmåga att leva upp till de satta kraven. 

Fastigheten Hackel 9:5 är idag planlagd för småindustri och en ny detaljplan för 
skoländamål skulle behövas för att området ska kunna nyttjas för skoländamål. 
Fastigheten är på 15 058 kvadratmeter och bebyggd med tre byggnader. Samtliga 
byggnader skulle behöva rivas för att göra plats för en ändamålsenlig skolbyggnad. 
Det finns plats för att uppnå cirka 25 - 28 kvadratmeter friyta per elev, något som är 
beroende av hur en ny skolbyggnad skulle placeras. Aktivitetsområdet intill skulle 
kunna nyttjas som komplement till skolgården.  

Områdets lokalisering i Rimforsa är relativt centralt men avskärmas från tätorten av 
järnvägsspåret som går alldeles söder om fastigheten. Idag finns det enbart en väg 
att ta sig till och från området med. Det finns även en obevakad järnvägsövergång 
för gående. För att det ska vara lämpligt att bedriva skolverksamhet på fastigheten 
krävs att tillgängligheten till området ses över. Den befintliga vägen är inte tillräcklig 
för att kunna hantera leveranser och skolskjuts till och från skolan och den 
obevakade järnvägsövergången är inte lämplig i områden där barn och unga rör sig. 
I och med att barn och unga nyttjar järnvägsövergången i dagsläget för att ta sig till 
aktivitetsområdet finns det redan idag ett behov av att se över den för att öka 
trafiksäkerheten. Detta behov uppmärksammades i detaljplanen för 
aktivitetsområdet som vann laga kraft 2015. Järnvägen skulle också kunna ge 
upphov till trafikbuller på fastigheten, något som behöver ses över i ett 
detaljplaneskede. 
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Fastighetens placering intill aktivitetsområdet skulle, om fastigheten bebyggdes 
med en skola, vara gynnsamt med samordningsvinster för både aktivitetsområdet 
och skolverksamheten. Skoleleverna skulle kunna nyttja Hackelhallen som 
idrottshall och aktivitetsområdet skulle kunna nyttjas även på dagtid. Hackelhallens 
parkering skulle dessutom kunna nyttjas av skolans personal under dagtid. Området 
ligger även nära vatten, något som skulle kunna gynna skolverksamheten som idag 
nyttjar närheten till Åsundabadet. 
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3.3 Åsundavallen (del av Rimforsa 9:43) 
Rimforsa 9:43 täcker en stor del av Rimforsa och ägs idag av Kinda kommun. 
Markerad yta på fastigheten benämns Åsundavallen och används idag för fotboll 
och friidrott och är på ca 16 000 kvm. Fastigheten ligger i direkt anknytning till 
befintligt skolområde. Det finns en stark politisk viljeinriktning att exploatera 
området med flerbostadshus då det är det mest lämpliga området i tätorten för 
denna typ av bebyggelse. Befintlig friidrottsanläggning är belagd med kolstybb som 
behöver saneras.  

 
Figur 7. Bild som visar områdets placering och markering på yta. 

Förutsättning Uppfylls? Kommentar 
Markägare Kommun Kinda kommun 
FÖP, ÖP Nej B område – bostäder. 

Behov av DP Ja Behöver möjliggöra byggnation i 
tre plan. 

Friyta 12 600 kvm Ja Behöver utredas i DP och 
projektering. 

Byggnation BTA 6500 kvm och 
geoteknik Ja 

Utreds gällande byggnadsyta 
och friyta i DP. Geoteknik 

utförd, byggnation i tre våningar 
möjligt. 

Trafiksäkerhet Delvis Behöver ses över ny DP. 
Inom tätortsgränsen Ja  
Närhet till rekreation Ja Strandpromenad och bad 
Idrottshall inom närområde Ja Åsundahallen 250 meter 

Anslutningsmöjligheter VA Ja Anslutning till kommunalt VA- 
nät möjligt. 

Kulturvärden Nej Inget känt att ta hänsyn till inom 
området. 
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Naturvärden/Miljö Ja Saneringsbehov kolstrybb 

Parkeringsplatser Ja 
Finns idag goda 

parkeringsmöjligheter i 
närheten 

Tabell 3. Tabell som visar på områdets förmåga att leva upp till de satta kraven. 

Åsundavallen skulle kunna erbjuda 30 kvm friyta per elev. Åsundavallen är utpekat 
för bostäder i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa. Detta är ortens mest 
centrala, obebyggda mark vilket gör området ytterst attraktivt och därmed även 
mest lämpligt för flerbostadshus. Då kommunens ambition och behov är att 
Rimforsa ska växa kraftigt i invånarantal innebär detta att ett ökat antal lägenheter 
behöver finnas på orten. Ifall en ny skola skulle byggas på Åsundavallen skulle 
ortens största möjlighet till flertalet nya bostadslägenheter att försvinna.   

I det fall grundskolan byggs på Åsundavallen skulle dock förskolan kunna vara kvar 
på befintligt skolområde. De lokaler inom skolområdet som är i bra skick har då 
fortsättningsvis ett fortsatt kommunalt nyttjande vilket är bra ur ett 
kommunekonomiskt perspektiv. Vid en sån situation skulle bara en del av befintligt 
skolområde kunna exploateras med bostäder vilket kraftigt minskar antalet möjliga 
bostäder jämfört med behoven angivna i den fördjupade översiktsplanen för 
Rimforsa. Ifall skolan skulle byggas på nuvarande Åsundavallen krävs det en ny 
detaljplan. 

Åsundavallens nuvarande lokalisering ligger alldeles intill lokaliseringen av den 
nuvarande skolan som är väl förankrad i samhället och har en central placering. 
Områdets placering är därför inte alldeles för olik nuvarande skolans placering. Det 
är nära till badplats för rekreation och den befintliga idrottshallen, Åsundahallen, 
ligger inom ungefär 300m gångavstånd. Placeringen gör området väl tillgängligt från 
olika riktningar och områdets form och plana topografi gör den lättöverskådlig och 
ökar möjligheten att effektivt utnyttja tomten. Det finns även befintliga allmänna 
parkeringsplatser intill området som kan nyttjas. Idag är trafiksituationen kring 
området problematisk ur ett trafiksäkerhetsperspektiv då befintlig omkringliggande 
bostadsbebyggelse förhindrar en utökning eller ombyggnad av vägområdet.  

Fastigheten behöver innan den kan tas i bruk saneras, tidigare utredningar visar att 
befintlig friidrottsbana är belagd med kolstybb. En nybyggnation på området skulle 
skapa störningar och olägenheter, såsom damm och buller, för den nuvarande 
skolverksamheten då den skulle bedrivas alldeles intill. Vissa logistiska svårigheter 
skulle därför kunna uppstå för att minska nybyggnationens påverkan på befintlig 
skolverksamhet under byggtiden. Inför nybyggnation är geoteknisk utredning redan 
gjord.  
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3.4 Västra delen av Hackel 2:14 
Hackel 2:14 ägs idag av Kinda kommun. Fastigheten är på ca 144 000 kvm varav 
markerad yta är på ca 19 000 kvm. Fastigheten ligger i direkt anknytning till 
Ulrikavägen och del av fastigheten innehar ett arrendeavtal för odling. 

 
Figur 8. Bild som visar områdets placering och markering på yta. 

Förutsättning Uppfylls? Kommentar 
Markägare Kommun Kinda kommun 
FÖP, ÖP Nej B område - Bostäder 
Behov av DP Ja Ny DP Krävs 
Friyta 12 600 kvm Ja Stora markytor finns att tillgå 
Byggnation BTA 6500 kvm och 
geoteknik Ja Markförutsättningar behöver 

utredas. 

Trafiksäkerhet Delvis 
Behöver ses över ny DP. Ny 
tillfart från Ulrikavägen och 

behov av goda GC-kopplingar 

Inom tätortsgränsen Delvis 
Ligger delvis inom 

tätortsgränsen, kan uppstå 
behov att utöka tätortsgräns. 

Närhet till rekreation Ja Skog 
Idrottshall inom närområde Nej Hackelhallen 900 m. 

Anslutningsmöjligheter VA Ja Anslutning till kommunalt VA-
nät möjligt. 

Kulturvärden Nej Inget att ta hänsyn till. 

Naturvärden Delvis 
Odlingsmark på del av fastighet 
men med möjlighet att bygga 

utan att beröra odlingsmarken. 
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Möjligen värde för djurlivet och 
äldre ekar? 

Parkeringsplatser Nej Finns utrymme för parkering 
inom området 

Tabell 4. Tabell som visar på områdets förmåga att leva upp till de satta kraven. 

Området erbjuder stora markytor med möjlighet för skolan att växa. Det finns goda 
möjligheter att säkerställa så att friytan per elever överstiger 30 kvadratmeter. 
Området är också nära till rekreationsområden. Hackelhallen, som är närmsta 
idrottshall, ligger inte inom rimligt avstånd och en ny idrottshall skulle behöva 
uppföras vilket medför extra kostnader. En del av nyexploateringen i och omkring 
Rimforsa är söderut längs Åsunden, ett område som får ytterligare avstånd till 
tätortens skola vid en placering i den nordvästra delen av tätorten.  

Området ligger i en slänt från Ulrikavägen, detta gör det svårt att ansluta till med 
fordon. Då hela området sluttar norrut är det även otillgängligt. Att göra 
markarbeten för att få en mer jämn yta skulle även kunna komma att skada 
eventuella naturvärden som finns inom området. Idag används delar av området 
som betes- eller odlingsmark.  
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3.5 Östra delen av Hackel 2:14 
Hackel 2:14 ägs idag av Kinda kommun. Fastigheten är på ca 13 000 kvm. 
Fastigheten ligger i direkt anknytning till Ulrikavägen och innehar ett servitut för 
anslutning till intilliggande fastighet. 

 
Figur 9. Bild som visar områdets placering och markering på yta. 

Förutsättning Uppfylls? Kommentar 
Markägare Kommun Kinda kommun 
FÖP, ÖP Ja B område - Bostäder 
Behov av DP Ja Ny DP Krävs 

Friyta 12 600 kvm Nej Går ej att uppfylla med friyta 
och byggnadsyta 

Byggnation BTA 6500 kvm och 
geoteknik Ja Geoteknik utreds i DP. 

Trafiksäkerhet Delvis Behöver ses över ny DP. 
Inom tätortsgränsen Delvis Behöver utökas. 
Skolskjuts Nej Inget ökat behov? 
Närhet till rekreation Ja Skog 
Idrottshall inom närområde Nej Hackelhallen 650 meter 

Anslutningsmöjligheter VA Ja Anslutning till kommunalt VA-
nät möjligt 

Kulturvärden Nej Inget känt att ta hänsyn till inom 
området. 

Naturvärden Ja Stora ekar 
Parkeringsplatser Nej Behöver hanteras inom området 

Tabell 5. Tabell som visar på områdets förmåga att leva upp till de satta kraven. 
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Detta område kan som mest erbjuda en ungefärlig friyta på omkring 20 
kvadratmeter per elev. Då avståndet till närmsta idrottshall, Hackelhallen, dessutom 
är för stort för att vara rimligt skulle en även en idrottshall behöva uppföras på 
området, något som skulle minska friytan per elev ytterligare samt medför extra 
kostnader. Området skulle inte erbjuda några större möjligheter för utökning av 
verksamheten i framtiden. Då inga närliggande parkeringsmöjligheter finns till 
området krävs även detta inom fastigheten vilket minskar möjligheten till friyta 
ytterligare. 

Området ligger i en slänt från Ulrikavägen, detta gör det svårt att ansluta till med 
fordon. Då hela området sluttar norrut är det även otillgängligt. Att göra 
markarbeten för att få en mer jämn yta skulle även kunna komma att skada de 
naturvärden som finns inom området, såsom äldre ekar och flertalet björkar. 
Området nyttjas även som betesmark. Vid platsbesök på området 
uppmärksammades även att buller från riksvägen hördes.  
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3.6 Del av Rimforsa 5:14 
Fastigheten Rimforsa 5:14 ägs idag av Kinda kommun. Fastigheten är på ca 33 000 
kvm. Del av fastigheten går in på Rimforsas elljusspår.  

 
Figur 10. Bild som visar områdets placering och markering på yta. 

Förutsättning Uppfylls? Kommentar 
Markägare Kommun Kinda kommun 
FÖP, ÖP Ja B område - Bostäder 
Behov av DP Ja Ny DP Krävs 
Friyta 12 600 kvm Ja Kan uppfyllas 
Byggnation BTA 6500 kvm och 
geoteknik Ja Geoteknik utreds i DP 

Trafiksäkerhet Delvis Behöver ses över ny DP. 
Inom tätortsgränsen Ja  
Skolskjuts  Inga ytterligare behov. 
Närhet till rekreation Ja Skog med elljusspår 
Idrottshall inom närområde Ja Hackelhallen 1300 meter 

Anslutningsmöjligheter VA Delvis Behöver utredas och investering 
krävs. 

Kulturvärden Nej Fornminne inom fastigheten 
finns. 

Miljö Nej Odlingsmark? 
Parkeringsplatser Nej  Hanteras inom fastighet 

Tabell 6. Tabell som visar på områdets förmåga att leva upp till de satta kraven.  

Området är tillräckligt stort för att en friyta på 30 kvadratmeter per elev ska kunna 
uppfyllas. Då det inte ligger inom rimligt avstånd till en befintlig idrottshall kommer 
en ny behöva uppföras, detta får också plats på fastigheten men medför extra 
kostnader. Området är relativt plant vilket medför en enkel strukturering av 
området för att kunna utnyttja det effektivt. Idag är marken inom området till stor 
del jordbruksmark, något det krävs särskilda skäl för att exploatera. Inom området 
finns även ett utpekat fornminne.  
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Områdets placering i förhållande till kopplingar förbi riksvägen medför att ökade 
risker kan uppstå ifall elever från sydöstra delen av Rimforsa skulle börja gena över 
riksvägen istället för att gå norrut till de planskilda korsningarna. Placeringen skulle 
även innebära att skolskjuts och leveranser skulle behöva ta en ”omväg” till 
området då närmsta vägen från centrala Rimforsa till fastigheten passerar genom 
en tunnel under riksvägen som inte är lämplig för större fordon. Detta skulle kunna 
motverkas ifall ytterligare avfartsmöjligheter från riksvägen kunde skapas söder om 
den befintliga rondellen, något som även skulle kunna vara gynnsamt för Rimforsa i 
stort. Området ligger i nära anslutning till rekreationsområden.  
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3.7 Del av Rimforsa 9:87 
Fastigheten Rimforsa 9:87 ägs idag av Kinda kommun. Fastigheten täcker stora delar 
av Rimforsa, markerad del är på ca 20 000 kvm.  

 
Figur 11. Bild som visar områdets placering och markering på yta. 

Förutsättning Uppfylls? Kommentar 
Markägare Kommun Kinda kommun 
FÖP, ÖP Nej Rekreationsområde i FÖP 
Behov av DP Ja Ny DP krävs 
Friyta 12 600 kvm Ja Kan uppfyllas inom fastighet 
Byggnation BTA 6500 kvm och 
geoteknik Ja Markförutsättningar utreds i DP 

Trafiksäkerhet Delvis Behöver ses över ny DP. 
Inom tätortsgränsen Ja  
Skolskjuts   
Närhet till rekreation Ja Skog 
Idrottshall inom närområde Nej Hackelhallen 550 meter 

Anslutningsmöjligheter VA Delvis Behöver utredas, investering 
krävs. 

Kulturvärden Nej Inget känt att ta hänsyn till inom 
området. 

Naturvärden Ja Flera ekar. Behöver utredas i DP 
Parkeringsplatser Nej Hanteras inom fastigheten. 

Tabell 7. Tabell som visar på områdets förmåga att leva upp till de satta kraven.  

Området ger goda möjligheter att erbjuda 30 kvadratmeter friyta per elev. Då 
närmsta idrottshall inte ligger inom rimligt gångavstånd krävs det att en ny 
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idrottshall byggs, något som medför extra kostnader. Området ligger så det kan bli 
svårt att ansluta det till befintliga vägnätet. Placeringen skulle innebära att 
skolskjuts och leveranser skulle behöva ta en ”omväg” till området då närmsta 
vägen från centrala Rimforsa till fastigheten passerar genom en tunnel under 
riksvägen som inte är lämplig för större fordon. Det skulle kunna vara möjligt att 
skapa en anslutning till Ulrikavägen, detta skulle dock innebära att samförstånd 
behöver finnas med befintliga markägare.  

Hela området sluttar österut vilket gör det otillgängligt och svårstrukturerat. Att 
göra markarbeten för att få en mer jämn yta skulle även kunna komma att skada de 
naturvärden som finns inom området. Vid platsbesök på området 
uppmärksammades även att buller från riksvägen hördes. Området ligger alldeles 
intill rekreationsområden och är lätt att koppla till Rimforsas gång- och 
cykelnätverk. 
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3.8 Del av Tävelstad 1:47 
Fastigheten Tävelsta 1:47 ägs idag av privat fastighetsägare. Hela fastigheten är på 
ca 144 000 kvm, markerad del är på ca 18 000 kvm.  

 
Figur 12. Bild som visar områdets placering och markering på yta. 

Förutsättning Uppfylls? Kommentar 
Markägare Privat Möjligt markköp? 
FÖP, ÖP Nej B område (bostäder) 
Behov av DP Ja Ny detaljplan krävs 
Friyta 12 600 kvm Ja Kan uppfyllas inom fastighet 
Byggnation BTA 6500 kvm och 
geoteknik Ja Markförutsättningar utreds i DP 

Trafiksäkerhet Delvis 
GC stråk saknas till området 

med kan kompletteras. Ny infart 
från Kalmarvägen krävs. 

Inom tätortsgränsen Ja  
Skolskjuts   
Närhet till rekreation Ja Vatten 
Idrottshall inom närområde Nej Åsundahallen 1700 meter 
Anslutningsmöjligheter VA Ja Behöver utredas 

Kulturvärden Delvis Inget känt att ta hänsyn till inom 
området. Nära fornminne. 

Naturvärden Delvis Odlingsmark.  

Parkeringsplatser Nej Behöver hanteras inom 
fastighet 

Tabell 8. Tabell som visar på områdets förmåga att leva upp till de satta kraven. 
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Området skulle vid ett effektivt nyttjande av marken kunna erbjuda en friyta på 30 
kvadratmeter per elev. Då det inte ligger inom rimligt avstånd till en befintlig 
idrottshall kommer en ny behöva uppföras, detta riskerar att minska friytan per elev 
till under 30 kvm samt medför extra kostnader. Området är relativt plant vilket 
medför en enkel strukturering av området för att kunna utnyttja det effektivt. Idag 
är marken inom området jordbruksmark, något som det krävs särskilda skäl för att 
exploatera. 

Områdets placering i förhållande till kopplingar förbi riksvägen medför att ökade 
risker kan uppstå ifall elever från västra delen av Rimforsa skulle börja gena över 
riksvägen istället för att nyttja de planskilda korsningarna  norrut. Det finns heller 
ingen naturlig anslutning till Kalmarvägen. Med en skolplacering här vore det 
gynnsamt med en ny avfartsmöjlighet från riksvägen söder om den befintliga 
rondellen, något som även skulle kunna vara gynnsamt för Rimforsa i stort. 
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4 Samlad bedömning 
4.1 Mindre lämpliga lokaliseringsområden 
I ett tidigt skede av arbetet kunde en bedömning göras att en majoritet av de 
utpekade områdena inte var lämpliga för en skola. Nedan följer vilka dessa var och 
varför.  

Östra delen av Hackel 2:14 är inte lämplig på grund av svårigheter att uppnå en 
acceptabel skolgårdsyta då hela området är enbart 13 000 kvadratmeter. Utöver 
det ses svårigheter med att ansluta till Ulrikavägen, krävande markarbeten, 
naturvärden samt den extra kostnaden för ny idrottshall som andra anledningar till 
varför området inte är lämpligt för en grundskola.  

Västra delen av Hackel 2:14 bedöms inte lämpligt, detta främst på grund utav sitt 
avstånd från centrum, sluttande mark och möjliga naturvärden. Det finns goda 
möjligheter för att uppnå en god friyta per elev men behovet av markarbeten och 
även en ny idrottshall gör detta område kostsamt för exploatering av en grundskola. 

Del av Rimforsa 9:87 faller bort precis som de båda ovanstående områdena på 
grund av sin kupering. Att bygga en skola i en sluttning är inte optimalt och skulle 
kräva storskaliga markarbeten vilket skulle bli kostsamt, något som i kombination 
med behovet av en ny idrottshall inte heller skulle vara lämpligt. Trafiksituationen 
skulle inte heller bli optimal då det inte finns några lämpliga färdvägar för den 
tyngre trafiken som skolan skulle medföra. 

Del av Rimforsa 5:14 faller bort dels på grund av sin placering utifrån ett 
trafikflödes- och säkerhetsperspektiv men även då en ny idrottshall skulle behöva 
uppföras vilket skulle medföra extra kostnader.  

Del av Tävelstad 1:47 faller bort med hänsyn till att det ägs av privat fastighetsägare 
som inte visat intresse av försäljning samt för att en ny idrottshall skulle behöva 
uppföras vilket skulle medföra extra kostnader.  

4.2 Mer lämpliga lokaliseringsområden 
De tre kvarvarande områden som inte kunde uteslutas i ett tidigt skede var befintlig 
skoltomt, Åsundavallen och Hackel 9:5. De tre områdena har alla potential att inom 
skolgården eller med komplement erbjuda 30 kvm friyta per elev och ingen ny 
idrottshall behöver byggas vilket är ekonomiskt fördelaktigt. För att initialt se vilka 
svagheter de tre områdena har sågs de över utifrån vilka aspekter som gör de 
mindre lämpliga för en skola. 

De tre främsta anledningarna som gör befintlig skoltomt mindre lämplig är att det 
inte går att bedriva skolverksamhet under ombyggnation, det är svårt att få 
optimala lokaler på grund av begränsningar i befintliga byggnader samt att 
lokalisering för en ny förskola behöver utredas vilket innebär risk för en sämre 
placering för förskoleverksamheten som idag ligger optimalt placerad i orten.  

De främsta anledningarna till varför Åsundavallen är mindre lämplig är då det 
strider mot den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa och är den mest lämpliga 
platsen i orten för bostäder i form av flerbostadshus. Byggnation av flerbostadshus 
är ett avgörande behov för ortens tillväxt.  
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De främsta anledningarna som gör Hackel 9:5 mindre lämplig är placeringen intill 
järnvägen och den obevakade plankorsningen. 

Utifrån ovanstående sammanställning över anledningar som gör områdena mindre 
lämpliga diskuterades vidare hur dessa olika aspekter kunde åtgärdas eller undvikas. 

Det går inte att, utifrån dagens förutsättningar, komma ifrån att skolverksamheten 
behöver fortsätta bedrivas under tiden för byggnationen. Ska befintlig skola byggas 
om kommer det att innebära ett behov av ersättningslokaler, något som ökar 
byggnadskostnaderna och skapar logistiska svårigheter samt påverkar elevernas 
studiemiljö. Att ha en byggarbetsplats på skolområdet kommer även skapa andra 
olägenheter för eleverna i form av främst buller och damm. Dessa olägenheter 
skulle även uppstå om en ny skola byggdes på Åsundavallen.  

Med målet att bevara de befintliga skolbyggnader som är utpekade som 
kulturmässigt intressanta skulle det innebära att dessa byggnader skulle behöva 
byggas om med fler våningar. Detta skulle dels inte gå att göra utan att förändra 
befintliga byggnaders utseende, och därmed i viss mån förvanska kulturvärdet, utan 
det skulle även innebära svårigheter att uppnå byggnadsteknisk bärighet och en 
optimal inre utformning. Förskolan som idag ligger på området skulle behöva få en 
ny lokalisering ifall grundskolan skulle förbli på den befintliga tomten. Detta skulle 
innebära en risk för att förskolan, som idag har en optimal placering i förhållande till 
ortens bostäder, skulle få en mindre lämplig placering i orten.  

Ifall en ny skola skulle byggas på Åsundavallen skulle de i den fördjupade 
översiktsplanen tänkta flerbostadshusen istället behöva omlokaliseras till den 
befintliga skoltomten. Detta skulle medföra att skolan i framtiden inte har möjlighet 
att utöka sin verksamhet i området. En byggnation på Åsundavallen skulle även 
innebära att optimala exploateringsmöjligheter i ett centralt och attraktivt läge för 
bostäder eller andra verksamheter skulle försvinna. 

För Hackel 9:5 bedöms påverkan från järnvägen och den obevakade plankorsningen 
kunna åtgärdas. Ifall bullernivåer från järnvägstrafiken skulle överskrida riktvärden 
finns det möjligheter för bullerreducerande åtgärder. Den obevakade 
järnvägsövergången är redan idag i behov av att stängas eller byggas om i och med 
dess anslutning till aktivitetsområdet. En säkrare trafiklösning i området är redan 
idag nödvändig och kommunen har beskrivit behovet i detaljplanen för 
aktivitetsområdet som vann laga kraft 2015.  

4.3 Slutavvägning 
Utifrån förutsättningarna och behoven i Rimforsa konstateras att samtliga områden, 
som utretts för lokalisering av ny grundskola, medför svårigheter av något slag som 
behöver hanteras, åtgärdas eller undvikas.  

Fastigheten Hackel 9:5 bedöms ha fördelar över de båda andra områdena som 
jämförs i 4.2 Mer lämpliga lokaliseringsområden. Detta då de svårigheter som 
belysts tidigare bedöms kunna motverkas genom åtgärder. Utöver detta finns andra 
fördelar med en placering av en skola på Hackel 9:5.  
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Områdets placering i förhållande till riksvägens cirkulationsplats bedöms som 
positiv. Rimforsa skola har ett relativt stort upptagningsområde för elever och en 
stor del av Rimforsas invånare arbetar inte i Rimforsa utan på andra orter. Då 
cirkulationsplatsen är Rimforsas huvudsakliga knutpunkt till riksvägen och omlandet 
skulle en skola i dess närhet förenkla för skolskjuts samt för föräldrar som skjutsar 
sina barn. En stor del av trafiken på orten har den befintliga skolan som målpunkt. 
Då Hackel 9:5 trafikmässigt ligger avskilt från de centrala delarna av Rimforsa skulle 
en flytt av skolan till denna fastighet innebära att trafikmängden i centrala Rimforsa 
skulle minska.  

Hackel 9:5 är dessutom den mest fördelaktiga tomten, i jämförelse med de båda 
andra områdena i 4.2 Mer lämpliga lokaliseringsområden, med hänsyn till själva 
byggprocessen. Vid en ombyggnation av den befintliga skolan skulle det uppstå 
svårigheter att bedriva skolverksamheten och ersättningslokaler skulle behöva 
ordnas. Vid en skolbyggnation på Åsundavallen skulle inga ersättningslokaler 
behövas men byggnationen skulle ge upphov till störningar och olägenheter för 
eleverna på skolan alldeles intill. Störningar under byggtiden skulle vara som minst 
vid en nybyggnation på Hackel 9:5 jämfört med den befintliga skoltomten och 
Åsundavallen.  

En annan fördel med ny skolbyggnad på Hackel 9:5 är att befintliga skollokaler med 
lätthet kan anpassas till en väl fungerande förskola för ca 100 barn i ett optimalt 
placerat läge i Rimforsa. Behovet av en förskola för ca 100 barn har beaktats i 
samtliga lokaliseringsalternativ i denna utredning. Detta då frågan om förskolan 
hanteras fristående och därav beskrivs inte ytterligare i detta dokument. Att nyttja 
befintliga skollokaler till förskola är den mest ekonomiskt försvarbara lösningen då 
befintliga kommunala lokaler kan nyttjas på ett effektivt sätt. 

4.4 Slutsats 
Utifrån den samlade bedömningen av utredningsunderlaget dras slutsatsen att den 
mest lämpliga lokaliseringen för en ny grundskola i Rimforsa är Hackel 9:5. Detta 
med anledning av:  

• Ingen hänsyn behöver tas till befintlig skolverksamhet under byggnationens gång. 
• Förskolan som idag finns på befintlig skoltomt kan där utvecklas och ha en fortsatt 

god placering i orten 
• Det går att få ett optimalt nyttjande av fastigheten Hackel 9:5 där 

skolverksamheten har möjlighet att utvecklas i framtiden. 
• Placeringen i förhållande till riksvägen lämpar sig ur trafiksynpunkt.  
• Mark för flerbostadshus säkerställs och frigörs i det mest bostadsattraktiva läget.  

En förutsättning för att Hackel 9:5 ska fungera för skolverksamhet är att 
plankorsningen vid järnvägen åtgärdas i samverkan med Trafikverket och att 
eventuellt trafikbuller hanteras.  

Sammantaget bedöms en ny grundskola på Hackel 9:5 som det alternativ som är 
mest lämpligt ur både ett ekonomiskt och socialt samhällsbyggnadsperspektiv.   
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5 Medverkande 
5.1 Tjänstepersoner 
Medverkande tjänstepersoner i sammanställandet av utredningsunderlaget för 
lokalisering av en ny grundskola i Rimforsa har varit: 
Ida Härnström, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Teknik och drift 
Frida Karlsson, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och byggavdelningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Maria Hedberg 
Plan- och byggchef  
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