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SAMMANFATTNING 
Rimforsa torg ska bli en mer levande plats – en välkomnande, 
trygg och llgänglig mötesplats som fungerar som vardagsrum 
för både Rimforsabor och besökare. Fler bostäder byggs som 
ökar underlaget för lokal service och handel vilket även stärker 
torgets roll som mötesplats i Rimforsa. 

Uppdraget består i a  upprä a e  planprogram för Rimforsa 
torg, del av fas gheten Rimforsa 9:43 m.fl. i Rimforsa tätort.  
Inom ramen för uppdraget har nio stycken alterna va struktur-
förslag tagits fram, vilka visar på platsens flexibilitet för ny 
u ormning och placering av ny byggnad. Planprogrammet redo-
visar förutsä ningar samt frågeställningar och konsekvenser 
som är vik ga a  beakta i kommande detaljplaneskede. 

Sy et med uppdraget är a  utreda förutsä ningar för etable-
ring av ny bostadsbyggnad med centrumfunk on i bo enplan 
samt möjligheten a  utveckla torget ll en a rak v målpunkt i 
Rimforsa ute er framtagen vision.  

Arbetet med planprogrammet inleddes med e  intensivt skiss-
arbete där olika placeringar av ny byggnad studerades u från 
befintliga strukturer i den byggda miljön.  U från digare ställ-
ningstaganden och dialog med Kinda kommun arbetades en 
vision för torget fram. 

Det diga skissarbetet resulterade i insikter och förståelse för 
platsen komplexitet och a  det inte finns en självklar plats för 
en ny byggnad på torget. Programmet ly er nio exempel på 
byggnadsplaceringar och för dessa appliceras en struktur. Struk-
turförslagen är idéskisser på hur torget kan utvecklas. 
 

U från visionen har fem fokusområden iden fierats, dessa har 
bru ts ner i tre faktorer per fokusområde.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En samlad bedömning har gjorts för samtliga strukturförslag 
som presenteras i planprogrammet. Bedömningen av struk-
turförslagen har analyserats u från fokusområdena med ll-
hörande faktorer som bedömningsgrunder. Den samlade be-
dömningen värdesä er i vilken utsträckning de olika struktur-
förslagen uppfyller de fokusområden som redovisas under 
respek ve kategori i analysen. Resultatet ger en översiktlig 
bild av förslagens förutsä ningar och poten al a  med be-
byggelse på torget. De a ger en första indika on av förutsä -
ningarna som kan ligga ll grund för en mer detaljerad utvär-
dering, där fler faktorer kan behöva belysas och värderas i 
sammanhanget. 
 
För a  visualisera vilken måluppfyllnad de olika strukturför-
slagen har, har värderosor skapats för respek ve strukturför-
slag.  
 
Samtliga utvärderade alterna v har sammanställts i en ge-
mensam värderos för a  bä re kunna studera rela onerna 
mellan de olika lokaliseringsalterna vens u all i poäng. U -
från sammanvägningen av utvärderade kategorier och dess 
faktorer framgår a  strukturförslag 6 följt av strukturförslag 
5, 4 och 7 bedöms vara de alterna v som är mest ändamåls-
enliga bland de utvärderade strukturförslagen. Det går även 
a  utläsa a  nuläget är det alterna v som har sämst målupp-
fyllnad och koppling ll visionen för torget, följt av struktur-
förslag 3, 9 och 8.  

Processbild 

Sammanslagning av värderosor 
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INLEDNING 

BAKGRUND 

Rimforsa ligger i norra delen av Kinda kommun och har en ll-
växtpoten al med ortens geografiska läge och som pendlingsort 
gentemot Linköping som det tar cirka 30 minuter ll med tåg. 
Dessutom är Rimforsa en ort med stort a rak onsvärde för 
kommunen som helhet. 

Det råder brist på markområden för a  kunna bygga bostäder 
och verksamheter, vilket är en väsentlig förutsä ning för a  
kommunen ska kunna erbjuda boendemöjligheter och etable-
ring av företag och verksamheter i Rimforsa. Det finns en driv-
kra  a  bli större, vilket också påverkar e erfrågan på olika 
typer av bostäder, skola, omsorg, kommunika oner och e  
a rak vt centrum.  

Den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa belyser Rimforsas 
utvecklingspoten al u från ortens befintliga värden. Aktuellt 
planprogram för Rimforsa torg sy ar ll a  främja utvecklings-
poten alen; A rak vitet, Mötesplatser och Tillgänglighet. 

Den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa pekar ut torget 
som en plats för utveckling av bostäder. Därmed är inte tanken 
a  torget ska övergå ll e  bostadskvarter. Kommunens am-
bi on är a  utveckla torget ll en plats där olika funk oner 
samverkar och llsammans skapar e  a rak vt och händelse-
rikt torg, en för Rimforsa naturlig och levande mötesplats. 

Rimforsa tätorts starka utveckling påverkar hela kommunen, 
såväl landsbygd som övriga orter. Tätorten som helhet, cent-
rummiljön och livet på torget blir alltmer vik ga faktorer för 
livskvalitet och utveckling. E  väl fungerande centrum, med en 
stark handelsplats och målpunkt, är avgörande för ortens 
a rak vitet när det gäller a  a rahera medborgare, företag 
och arbetskra  ll kommunen. 

PLANPROCESS 

Översiktsplan  

Alla kommuner har en översiktsplan som anger hur mark och 
va en inom kommunen bör användas. Översiktsplanen ligger 

ll grund för e erföljande detaljplanering. Kinda kommuns 
gällande översiktsplan är antagen 2004 och arbetet med den 
nya kommunövergripande översiktsplanen pågår.  

Planprogrammets huvuddrag kommer redovisas i översikts-
planen. I övrigt kommer översiktsplanen hänvisa ll planpro-
grammet vad gäller områdets planeringsförutsä ningar.  

Planprogram  

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 10 § ska e  program 
tas fram ”om kommunen bedömer a  det behövs för a  un-
derlä a detaljplanearbetet”. Sy et med a  ta fram e  plan-
program är a  underlä a detaljplanearbetet genom a  fast-
ställa utgångspunkter och mål för utvecklingen av e  visst 
område.  

Kommunen tar fram e  programförslag som skickas ut på 
samråd där myndigheter, organisa oner, före-tag och med-
borgare har möjlighet a  inkomma med y randen om försla-
get. E er samrådet bearbetas programförslaget ute er in-
komna synpunkter innan det kan godkännas av kommunfull-
mäk ge. Programmet ligger ll grund för e erföljande detalj-
planer samt planbesked, förhandsbesked och bygglov.  

Detaljplan  

Detaljplanen är juridiskt bindande och säkerställer hur mark 
och va en inom e  specifikt område ska använ-das. Under 
detaljplaneprocessen har myndigheter och medborgare möj-
lighet a  lämna synpunkter vid två llfällen, samrådet och 
granskningen. 
 

UPPDRAGET  

Den 26 oktober 2021 § 221 beslutades av Samhällsbyggnads-
nämnden a  fram e  planprogram för Rimforsa torg.  

Uppdraget består i a  upprä a e  planprogram för Rimforsa 
torg, del av fas gheten Rimforsa 9:43 m.fl. i Rimforsa tätort.  
Inom ramen för uppdraget har nio stycken alterna va struk-
turförslag tagits fram, vilka visar på platsens flexibilitet för ny 
u ormning och placering av ny byggnad. Planprogrammet 
redovisar förutsä ningar samt frågeställningar och konse-
kvenser som är vik ga a  beakta i kommande detaljplane-
skede. 

 

SYFTE OCH MÅL  

Sy et med uppdraget är a  utreda förutsä ningar för etable-
ring av ny bostadsbyggnad med centrumfunk on i bo enplan 
samt möjligheten a  utveckla torget ll en a rak v målpunkt 
i Rimforsa ute er framtagen vision.  

Planprogrammet skapar en bild av kommunens inten oner 
för utvecklingen av torget sam digt som alterna va struktur-
förslag presenteras.  Strukturförslagen utgör idéförslag och är 
exempel på hur e  flertal funk oner kan appliceras på torget. 

Planprogrammet kommer utgöra grunden för kommande 
detaljplanering för torget. Då en förnyelse av torget berör 
boende i och besökare ll Rimforsa ges samtliga möjlighet a  
delta i e  samråd kring planprogrammet. Programsamrådet 
innebär en möjlighet för kommunen a  på e  digt stadium 
ly a frågor om olika alterna va strukturförslag. På de a sä  
ges allmänheten möjlighet a  tycka ll och lämna synpunkter 
på förslagen.  
 
Målet för utvecklingen på och in ll Rimforsa torg är a  skapa 
en mer a rak v och levande mötesplats a  bosä a sig och 
vistas i, där sociala ytor formade för handel, lek, kultur och 
grönska får ta plats. 

 

 

 

 

 

 

PLANPROGRAMMETS TIDPLAN 

 
 
 

samråd                        granskning                   detaljplan  

  Detaljplanearbete                    Bearbetning                    bearbetning                    Laga kra – vinnande                Bygglov 

PLANPROGRAM                              Beslut om                      Beslut om                  Antagande av                              DETALJPLAN                                 

    Planprogram                          Bearbetning                     

Beslut om     
programsamråd                         

Godkännande 

Framtagande av planprogram Kvartal 3-4, 2022 

Beslut om programsamråd Kvartal 4, 2022 

Samråds d/samrådsmöte Kvartal 1, 2023 

Godkännande/Antagande av 
planprogram 

Kvartal 2, 2023 

Rimforsas utvecklingspoten al, fördjupad översiktsplan Rimforsa 

Processpil, program 

Processpil, detaljplan 
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KOMMUNALA OCH NATIONELLA MÅL  

KOMMUNALA MÅL  

Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Rim-
forsa har en målbild arbetats fram llsammans med poli ken. 
Önskemålen för målbilden var a  den ska vara konkret, ak v 
och mätbar, u från denna formulerades följande målbild för 
Rimforsa: 

 

”Med si  gynnsamma geografiska läge har Rimforsa 
stor poten al a  agera llväxtmotor för Kinda kom-
mun. Målet är a  förbereda för a  Rimforsa ska 
kunna växa ll 3000 invånare, utveckla näringslivet 
och förstärka ortens kvaliteter.”  

 

FÖP Rimforsa presenterat 12 olika fokusområden med viljerikt-
ningar på kort och lång sikt. Viljeriktningar som berör utveckl-
ingen av Rimforsa torg: 

 Tillhandahålla lokal service. 

 Öka flerbostadshusbebyggelsen i centrum 

 Miljötänkande och klimatperspek v ska genomsyra bo-
stadsbyggandet och planläggningen 

 Utreda fram da utveckling av torget i Rimforsa 

 Främja en ökning av lokal konsum on av varor och tjäns-
ter. 

 Skapa goda förutsä ningar för nyetablering såväl som 
vidareutveckling av befintliga företag 

 Utveckla säkra gångvägar ll, från och mellan skolans 
verksamheter 

 Förbä ra trafiksäkerheten i Rimforsa med omnejd 

 Skapa och upprä hålla trygga och llgängliga närmiljöer. 

 Värna om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och mil-
jöer 

 Skapa naturliga mötesplatser för barn och unga a  sam-
las på ll exempel en plats med längre öppe der och 
som kan bli en naturlig mötesplats. 

 Det finns passande boende och arbetsplatser både för 
män och kvinnor, unga och äldre. 

 Skapa flera trygga och säkra mötesplatser för invånarna i 
samhället. 

  

NATIONELLA MÅL FÖR GESTALTAD LIVS-
MILJÖ 

Riksdagen antog 2018 följande mål för arkitektur-, form- och 
design: 

”Arkitektur, form och design ska bidra ll e  håll-
bart, jäm-likt och mindre segregerat samhälle med 
omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda 
förutsä ningar a  påverka utvecklingen av den ge-
mensamma miljön.” 

 

Det ska uppnås genom a : 

 hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsik ga eko-
nomiska överväganden 

 kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och 
sprids 

 det offentliga agerar förebildligt 

 este ska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas 
ll vara och utvecklas 

 miljöer gestaltas för a  vara llgängliga för alla 

 samarbete och samverkan utvecklas, inom landet och 
interna onellt 

Rimforsa torg  
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PROGRAMOMÅDET  

TORGET   

Torget ligger i norra delen av Rimforsa centrum längs med Kal-
marvägens östra sida. Ytan som definieras som torg är cirka 2000 
kvadratmeter och består idag av parkeringsplatser, refug med 
gräs och gångbanor. Kring torget finns inslag av träd. Torget ut-
görs ll största del av en plan asfalterad parkeringsyta.  

Torget gränsar ll Kalmarvägen i väster, Skolvägen i söder, Borg-
backen i öster och fas gheten Rimforsa 9:21 i norr. 

Torget i sig inrymmer inga målpunkter som inbjuder ll vistelse. I 
byggnaderna runt torget finns e  fåtal verksamheter som frisö-
rer, samlingslokal och pizzeria. Väster om torget, på andra sidan 
Kalmarvägen ligger ICA. Torget fungerar delvis som parkerings-
plats för dessa verksamheter men verksamheterna använder inte 
torgytan som handelsplats. Parkeringsplatsen på torget stängs 
delvis av för torghandel och under några gånger om året används 
platsen för evenemang som tex Rimforsa marknad. Det är av stor 
vikt a  torget och dess anslutande gator även i fram den kan 
användas för sociala och för Rimforsa iden tetskapande ak vite-
ter. 

 

PROGRAMAVGRÄNSNING 

Programområdet avgränsas likt nuvarande torgyta och gatu-
struktur.  

För a  i fram den skapa en känsla av a  torget är större än vad 
det är och för a  minska gatornas barriäreffekter ges förslag på 
möjlig utveckling där även Skolvägen och Borgbacken samt del 
av fas gheten Rimforsa 9:21 och Rimforsa 9:16 ingår i program-
området. De a ger torget en tydlighet med väl avgränsade fasa-
der ”väggar” och skapar möjligheter för verksamheter a  sam-
lokalisera uteserveringar och handelsytor. Det skapar även möj-
lighet för bevarande av iden tetsskapande ak viteter som torg-
handel och evenemang trots bebyggelse och en gestaltat miljö 
med flertalet funk oner på torget. Gator kan stängas av och      
”Street market runt torget” kan ta plats utan a  torget i sig på-
verkas.  

Vald avgränsning ger torget en flexibilitet med en mång-
funk onell u ormning. 

För a  visa en struktur utan ny byggnad på torget redovisar 
strukturförslag 4 en högre byggnad utanför torgets nordöstra 
hörn in ll Borgbacken. 

Alla strukturförslag utgår från a  ICAs östra byggnadsdel är ll– 
och påbyggt ll 2 våningar, se illustra on ll höger.  

 

 

AVVÄGNINGAR 

E ersom Trafikverket har väghållaransvar för Kalmarvägen ger 
planprogrammet inte några direkta u ormningsförslag för del 
av Kalmarvägen som gränsar ll torget. Däremot är ly er pro-
grammet vikten av a  inkludera vägen i en helhetsmiljö då 
vägen utgör en vik g centrumgata i Rimforsa. 

I detaljplaneskedet finns dock möjligheten a  llsammans med 
Trafikverket studera eventuella utvecklingsförslag för a  skapa 
en tydligare koppling mellan torget och målpunkter väster om 
Kalmarvägen så som ICA och banken.  

A  ak vt arbeta med en upphöjning och en annan beläggning 
på Kalmarvägen kan öka de sociala värdena och trafiksäkerhet-
en kring torget. Förslagsvis kan även en dialog om väghållaran-
svar över Kalmarvägen tas inom detaljplanearbetet.  

Illustra on av ICAs ll– och på byggnad 

 

Torget,  planprogramområde, där fokusområ-
den appliceras 

 

Flexibel yta, föreslås som shared space i samt-
liga strukturförslag. 

 

Yta som studerats för byggnad utanför torget. 

Programområdet 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN OCH PÅGÅENDE PLANERING  

GÄLLANDE PLANER OCH RIKTLINJER 
Översiktsplan  
I översiktsplanen (2004) ges långsik ga mål för tätortsutveckl-
ingen i Kinda kommun. Bland annat anges a :  

 God planberedskap ska finnas 
 Utbudet av bostäder ska vara varierat 
 Den service som finns ska finnas kvar 
 Kommersiell och offentlig service ska samordnas och 

stö a varandra där det är möjligt  
 Slå vakt om gemensamma utemiljöer, värna om gräns-

områden  
 
Fördjupad översiktsplan 

I den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa pekas torget i 
Rimforsa ut som e  utvecklingsområde för bostäder. Ambi on-
en är a  torget ska inrymma flera användningsområden med 
fokus på bostäder, grönska och torgfunk oner. Det är av stor 
vikt a  torget får en tydligare profil som torg. 
 
”Torget har e  centralt läge och stor poten al a  ut-
vecklas ll e  torg med flera användningsområden. Et 
mindre bostadshus skulle kunna få plats sam digt 
som det kan bli en grönare plats och få en tydligare 
profil som torg” 
 
Detaljplaner  
Nedan redovisas gällande detaljplaner för och kring torget.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 

1.  Förslag ll ändring av byggnadsplan för del av Rimforsa 
samhälle (område vid torget) Norra Kinda kommun, Öster-
götlands län. Torget är planlagt för allmän plats , väg och 
park. 

2.  Förslag ll ändring av byggnadsplan för del av Rimforsa 
centrum, Norra Kinda kommun, Östergötlands län.  ICA är 
planlagt för område för handelsändamål med stor andel mark 
som inte får bebyggas. 

 

3. Detaljplan för Rimforsa 9:43 m.fl. Kinda kommun, Öster-
götlands län. Fas gheten norr om torget är planlagd för än-
damålen bostäder, handel och kontor. 

 

4.  Detaljplan för Rimforsa 9:6, Kinda kommun, Östergöt-
lands kommun. Fas gheten öster om torget är planlagt för 
Bostäder samt a  suterrängvåning får användas för kontor 
och handel. 

 

5.  Förslag ll ändring och vidgning av byggnadsplanen för 
Rimforsa, Norra Kinda kommun, Östergötlands län. Fas g-
heterna söder om torget är planlagda för bostads- och han-
delsändamål. (Vidare gäller även Ändring av detaljplan för 
Högabacksvägen, Åsundavägen MFL, i Rimforsa, Kinda kom-
mun) 

 

Ändring av detaljplan för delar av Rimforsa, Kinda kommun. 
Laga kra  2002-12-11. 

Planändringens sy e är a  införa kommunalt huvudmanna-
skap för allmän plats i hela Rimforsa samhälle. De a görs for-
mellt genom a  det i berörda äldre byggnadsplaner införs en 
sådan administra v bestämmelse. (Dock kvarstår statligt väg-
hållaransvar för Kalmarvägen).  

 

SAMMANFATTNING  
Planprogrammet innebär a  ny detaljplan för torget behöver 
tas fram för a  möjliggöra för användningarna bostäder och 
centrumändamål.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

PÅGÅENDE PLANERING  
Just nu arbetar kommunen med a  ta fram en ny kommunö-
vergripande översiktsplan. Översiktsplanen kommer ta sikte 
på nya mål för hur kommunens bebyggelse, platser och infra-
struktur ska utvecklas framåt.  

I anslutning ll och i utkanten av Rimforsa pågår flera detalj-
planer som är i olika skeden i planprocessen.  

Samlad kartbild över gällande detaljplaner på och in ll programområdet 
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PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR  

GEOGRAFISKT LÄGE OCH SAMMANHANG  
Programområdet llika Rimforsa torg har e  centralt läge i Rim-
forsa  samhälle.  En stor andel  trafik passerar torget då Rimfor-
sas struktur ger målpunkter både öster och väster om järnvä-
gen. Torget utgör en naturlig del av den norra entrén ll Rim-
forsa centrum och har en direkt koppling ll Rimforsas centrum-
gator samt Ulrikavägen med bro över järnvägen. 

Torget ligger ca 300 meter fån järnvägssta onen  och 200 meter 
ll regional bussta on. 

Rimforsa skola ligger 100 meter öster om torget och i direkt 
anslutning återfinns större rekrea onsområde in ll sjön Åsun-
den.  Kinda kommun har etablerat e  ny  rekrea onsområde, 
Hackelområdet nordväst om centrum och järnvägen.  De a 
medför fler och nya passager över och in ll torget för a  ta sig 
mellan samhällets målpunkter.  

 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Torget och kringliggande vägar är i kommunal ägo. 

 

 

 

 

BEBYGGELSE 
Rimforsa är en tätort med mycket småhus som gränsar ll det 
område som idag ses som centrum. Centrum har en öppen 
och rela vt gles struktur. Bebyggelsen är låg, 1-3 vån, med 
inslag av äldre trähus. Villakvarteren gränsar direkt ll cent-
rumgatorna och stadsmässigheten upplevs otydlig i och med 
det glesa och utdragna centrumet med verksamheter längs 
med flera gator. 

KULTURHISTORIA VÄRDEN OCH FORNMIN-
NEN 
Inne i Rimforsa finns det flera hus och byggnader som minner 
om en annan d. Rimforsa Gästgivargård (Gäs s) som ligger 
in ll torget har anor från slutet av 1600-talet och restaurera-
des nyligen. Torget klassas i kommunens kulturmiljöinvente-
ring som en miljö av visst värde med sin öppna yta och inram-
ning från två karaktärsbyggnader i tre våningar med bu kslo-
kaler i bo enplan som minner om 1950-talets stadsplaneideal  

Byggnaderna bör beaktas i kommande detaljplaneskede då de 
ger området en karaktär och historia. 

Inga kända fornlämningar finns inom området men om fynd 
påträffas vid markarbeten ska arbetet omedelbart avbrytas 
och länsstyrelsen kontaktas i enlighet med 2 kap 10 § kultur-
miljölagen. 

 

 

Inom programområdet finns idag ingen byggnad. Torget ra-
mas in av två flerfamiljsbyggnader med verksamheter i 
bo enplan. Byggnaderna är uppföra i 3 våningar med fasader 
i puts och tegel. Byggnaderna har entréer och balkonger 
ve er mot torget. 

Väster om torget, längs Kalmarvägens västra sida ligger ICA. 
Byggnaden är uppförd i en våning med fasad i vi  tegel med 
plåtdetaljer.  ICA står inför en kommande expandering.  

 

Programområdets geografiska läge markerat med röd prick. Rimforsas centrumgator markerade med gul linje. 

Mark i kommunal ägo 

Befintlig bebyggelse se  från norr 

Befintlig bebyggelse se  från väster 

Skola 

Åsunden 

Rekrea ons 
område 

Tåg 
sta on 

Hackelområdet 

ICA 

Väg 23 

Väg 23 

Busshpl 
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OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE 
På torget finns idag inga verksamheter. I anslutning ll torget 
finns ICA i öster. I direkt anslutning i norr finns Rimforsa idro s-
förening och en frisersalong samt i öster finns en pizzeria och 
y erligare en frisersalong. Torget är en del av Rimforsa centrum 
och söder om skolvägen finns bank, konditori, gym, bibliotek och 
andra centrumverksamheter.  

Längs ortens centrumgator finns idag bland annat bibliotek, 
tandläkare, bio, livsmedelsaffärer, café, restauranger och 
mindre detaljhandel. Torget ligger placerat vid Rimforsas cent-
rums norra entré.  Torgets geografiska läge och dess omgivande 
bebyggelse ger goda förutsä ningar för utveckling av e  a rak-

vt, llgänglig och levande torg.  

 

INFRASTRUKTUR OCH KOMMUNIKATIONER 
Torget gränsar ll Skolvägen, Borgbacken och Kalmarvägen. Kom-
munen är väghållare för Skolvägen och Borgbacken. Trafikverket 
är väghållare för Kalmarvägen.  
En stor andel av den bilburna trafiken som ska ll Rimforsa kör 
längs Kalmarvägen och passerar ICA och Torget, cirka 2000-4000 
ÅDT.  

Det är cirka 300 meter ll järnvägssta onen. Med tåg tar det end-
ast 35 minuter ll Linköping vilket ger Rimforsa goda kollek va 
pendlingsmöjligheter ll större orter.  

Längs Kalmarvägen finns gångväg, huvudcykelväg och lokal cykel-
väg, som även korsar Kalmarvägen med e  övergångställe i an-
slutning ll Torget. Gång- och cykeltrafiken över och längs med 
torget och Kalmarvägen från skolan förväntas öka när idro splat-
sen fly as ll Hackelområdet nordost om programområdet på 
andra sidan järnvägen.    

 

SKYDD OCH INTRESSEN  
Planområdet omfa as inte av riksintresse och bedöms därför inte 
påverkas nega vt av en byggna on på torget. 

 

GRÖNSTRUKTUR  
På torgets västra del, mot Kalmarvägen, finns tre större träd 
(varav e  står på fas gheten Rimforsa 9:21. I väster finns två 
mindre träd och i söder finns två träd som står på en gräsbeklädd 
refug.  

 

 

Skyfall och höga va enstånd 

Dagva enutredning med skyfallsanalys har ej genomförts 
under programarbetet och kommer a  krävas i detaljpla-
neskedet. Området bedöms inte vara i riskzonen för höga 
va enstånd. 

 

Ras och skred 

Området bedöms inte vara i riskzonen för ras och skred. 

 

Geoteknik 

Enligt SGUs jordartskarta består marken i huvudsak av lera, 
silt och isälvssediment för största delen av området. Grund-
läggningsförutsä ningarna för området bedöms vara goda. En 
geoteknisk undersökning kan behöva tas fram för a  tydligare 
kartlägga förhållandena inom planområdet. 

Geoteknisk undersökning har ej genomförts under program-
arbetet och kommer a  krävas i detaljplaneskedet.  

Utdrag ur SGU:s jordartsdatabas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller 

Programområdet är beläget utmed Kalmarvägen som idag har 
en has ghetsbegränsning  på 40 km/h.  Bullerpåverkan sker 
från trafiken på Kalmarvägen men även ll viss del från övriga 
gator in ll torget. Då ny bebyggelse för bostäder och allmänna 
platser för vistelse föreslås ska en bullerutredning tas fram i 
kommande detaljplaneskede.  Eventuellt kan vissa åtgärder 
krävas mot Kalmarvägen för a  klara gällande riktvärden för 
den tänkta bebyggelsen. Om så krävs ska bullerreducerande-
åtgärder reglera i detaljplan. 

 

Risk och farligt gods 

Inga vägar in ll programområdet  är utpekade för rekommen-
derad väg för farligt gods.  

 

Markföroreningar 

Inom programområdet har det inte funnits någon verksamhet 
eller byggnad. Området  används idag ll parkering.  

Markmiljöinventering har ej genomförts under pro-
gramarbetet och kan komma a  krävas vid kommande detalj-
planering, beroende på planens läge och omfa ning.  

 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Då torget ligger centralt i Rimforsa bedöms all nödvändig tek-
nisk infrastruktur finnas llgänglig på eller invid torget.  Behov 
av y erligare teknisk försörjning bör studeras i detaljplane-
skedet. 

 

Dagva en 

Programområdet ligger inom verksamhetsområde för dag-
va en. Det allmänna dagva enledningssystemet är utbyggt 

ll programområdet. Dagva net avleds idag orenat ll Åsun-
den. 

En dagva enutredning ska tas fram i kommande detaljplane-
skede. 

 

MILJÖKVALITETSNORMER 
Rimforsa ligger vid sundet mellan sjöarna Åsunden och Järn-
lunden. Stångån rinner igenom båda sjöarna. Va endragen 
ingår i Södra Östersjöns va endistrikt, vilket omfa ar stora 
delar av sydöstra Sverige. Distriktet kan delas in i va enråd 
som ansvarar för mindre områden, o ast knutet ll avrin-
ningsområden. Genom båda sjöarna går även va enleden 
Kinda Kanal som trafikeras av turbåtar och fri dsbåtar. Inom 
planområdet finns även e  antal bäckar, våtmarker och di-
ken.  

Åsunden och Järnlunden har idag må lig ekologisk status, 
vilket främst beror på förekomsten av miljögi er och a  hyd-
romorfologin är påverkad. Kemisk status bedöms vara god, 
undantaget kvicksilver och bromerade difenyletrar, som är e  
generellt problem i flertalet svenska sjöar. Miljökvalitetsnor-
men för båda sjöarna är god ekologisk status ll år 2021.  

 
 
 

Grönska  på torget  
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VISION: ETT LEVANDE TORG  

 

Torget är en mötesplats för alla där torghan-
del, lekyta, uteserveringar och olika former av 
handelsytor llför liv och rörelse. Det är hit 
man vill gå en fin sommarkväll för lek och 
umgänge med vänner i kvällssolen. Njuta av 
glassen, grönskan och atmosfären under ljus-
slingorna i träden. Si a ner och analysera 
gårdagens fotbollsmatch med siktet inställt 
på serievinst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torget har höga kvaliteter och erbjuder plat-
ser som uppmuntrar ll vistelse och befolkas 
större delen av dygnet. Platsen är u ormat 
med e  sammanhängande golv med en tydlig 
inramning som sträcker sig fram ll in llig-
gande byggnader. Grönskan är lekfull och ka-
raktärsskapande. Gatumiljöer håller god kva-
litet med inramande och grön gestaltning.  

 

 

 

 

Bostäderna på torget ökar underlaget för lo-
kal service och handel vilket även stärker tor-
get som målpunkt. Genom a  bredda utbu-
det av bostadsformer möjliggörs det för fler 
invånarna a  bo i Rimforsa. Bostäderna på 
torget skapar trygghet. Entréer och bal-
konger vänder sig mot torget vilket ger liv 
och rörelse. Den nya bebyggelsen harmoni-
era med befintlig bebyggelse sam digt som 
dess varia on och u ryck ger Rimforsas 
centrum en ökad a rak vitet. God arkitektur 
i en väl sammanflätad gestaltad stadsmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torget är llgängligt för alla och för alla tra-
fikslag på gångarnas villkor. Tillgängligheten 
är god och naturliga stråk mellan befintliga 
och nya målpunkter korsar över torget. Par-
keringsplatser för både bilar och cyklar finns. 
Gående och cyklister prioriteras  vilket ökar 
trafiksäkerheten och skapar e  lugn i trafi-
ken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaler för handel, samling och kultur ökar 
utbudet av a rak va mötesplatser. Bebyg-
gelsens ak ekur och dess bo envåningar ger 
öppna ak va fasader som bjuder in dags-
pendlaren för a er work på vägen hem från 
jobbet eller vänner och familjer på varma fi-
kastunder under årets mörka d.  

 

E  mångfunk onellt torg för vistelse, folkliv, 
evenemang, grönska och kultur inbjuder ll 
möten mellan människor oavse  ålder, in-
tresse eller värderingar. Här kan alla ta en 
paus, skra a och släppa livets alla måsten. 
Det är här vi bygger gemenskap, öppenhet 
och vikänsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anslutande gator är u ormade som shared 
space. U ormningen ger känslan av e  större 
torg och möjliggör för en flexibel användning. 
Gatorna kan stängas av för street market, torg-
handel och evenemang utan a  påverka torg-
miljön. Marknadsdagarna i Rimforsa avslutas i 
gemenskap på torget! 

 

Rimforsa torg är allas stolthet, en intressant, 
trygg och vacker plats a  passera i all hast, up-
pehålla sig på under en längre sund eller upp-
leva som ögonblicksbild på avstånd. Torget är  
en naturlig del av centrumgatorna i Rimforsa 
där befintliga mötesplatser kan utvecklas och 
nya etableras. Torgets läge gör även platsen ll 
en a rak v entré ll Rimforsa centrum.  
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ANALYSMETOD 

METODBESKRIVNING (ANALYS AV OLIKA 
STRUKTURER)  
 

Arbetet med planprogrammet inleddes med e  intensivt skiss-
arbete där olika placeringar av ny byggnad studerades u från 
befintliga strukturer i den byggda miljön.   

U från visionen har fem fokusområden iden fierats, dessa har 
bru ts ner i tre faktorer per fokusområde.  

En samlad bedömning har gjorts för samtliga strukturförslag 
som presenteras i planprogrammet. Bedömningen av struktur-
förslagen har analyserats u från fem fokusområden med llhö-
rande faktorer som bedömningsgrunder. Den samlade bedöm-
ningen värdesä er i vilken utsträckning de olika strukturförsla-
gen uppfyller de fokusområden som redovisas under respek ve 
kategori i analysen. Resultatet ger en översiktlig bild av försla-
gens förutsä ningar och poten al a  med bebyggelse på tor-
get. De a ger en första indika on av förutsä ningarna som kan 
ligga ll grund för en mer detaljerad utvärdering, där fler fak-
torer kan behöva belysas och värderas i sammanhanget. En mer 
detaljerad konsekvensanalys för fram da torgstruktur kommer 
a  behöva upprä as i fortsa  arbete.  Exempel 

För fokusområde ”Iden tet och bevarande” ger kategori Torghandel 3 poäng, kategori Evenemangsyta 2 poäng och 
kategori Koppling ll centrum 3 poäng. Poängen adderas ll en Kategoritotalpoäng på 8. Kategoritotalpoängen divi-
deras sedan med 3 för a  ge e  medelvärde för Fokusområdet på 2,5. 

Samtliga medelvärden för Fokusområdespoäng adderas och ger strukturförslagets sammanlagda poäng. I exemplet 
nedan 13, där 15 är den maximala poängen.  

Det valda poängsystemet (0–3 poäng) med e  litet spann i 
poängintervallet ger e  grovt resultat, vilket innebär a  den 
samlade bedömningen ger en övergripande fingervisning om 
hur den fram da strukturen av torget uppfyller planprogram-
mets vision. 

Den maximala poängsumman är 15 poäng för respek ve 
strukturförslag varav varje fokusområde kan få maximalt 3 
poäng.  Poängsä ningen för fokusområdena utgår från kate-
goriernas medelpoäng, där varje kategori kan få maximalt 3 
poäng.  
 
De a innebär a  summeringen av poängen för de olika kate-
gorierna i respek ve fokusområde kan resultera i e  ojämnt 
värde, resultatet avrundas ll närmaste halvpoäng.  

 
   

POÄNGFÖRDELNING VISIONSUPPFYLLELSE 
3 Uppfyller ändamålet högt 

2 Uppfyller ändamålet delvis 

1 Uppfyller inte ändamålet 

0 Motverkar ändamålet 

FOKUSOMRÅDE KATEGORI 
Poäng Total Medelvärde 

Iden tet och bevarande 

Torghandel 3   
Evenemangsyta 2   
Koppling ll centrum 3 8 2,5 

Sociala ytor 
Yta för uteservering och handelsyta 3   
Yta för lek 3   
Yta för möten mellan människor 3 9 3 

Karaktärsskapande grönska 

Grönska för ak vitet 2   

Grönska som säkerhetshöjande 3   
Biologisk mångfald 2 7 2,5 

Stråk och kopplingar 
Flera korsande stråk över torget 3   
Bilar separerade från sociala ytor 2   
Shared space 3 8 2,5 

Parkering 

Tillräcklig boendeparkering 3   

Tillräcklig besöksparkering 2   
Möjlighet ll varutransporter 2 7 2,5 

    
    Total:    13 

Räkneexempel 

För a  visualisera vilken måluppfyllnad de olika strukturför-
slagen har, har värderosor skapats för respek ve strukturför-
slag. En värderos består av e  antal indikatorer i e  cirkeldi-
agram med llhörande poängskala, där cirkelns mi  repre-
senterar det sämsta värdet och periferin det bästa möjliga 
(Nyström & Tonell, 2012).  

Om värdena binds samman skapas en bild, en värderos. Ju 
större ros, desto större är måluppfyllnaden för aktuellt 
strukturförslag. På så vis ger värderosen en illustra v bild av 
de studerade strukturförslagen. Metodens främsta styrka är 
a  den visualiserar en samlad bild över de olika strukturför-
slagens måluppfyllnad och tydligt visar på skillnader mellan 
de olika förslagen.  

Den samlade bedömningen av fokusområdena är gjord för 
a  kunna jämföra de olika strukturförslagens respek ve 
uppfyllelse av fokusområdena och visionen för torget. Vid 
framtagande av värderosorna har flera personer med olika 
kompetenser enats om vad de översiktliga bedömningarna 
ska grundas på och llsammans bedömt respek ve struktur-
förslag. 

 
 

Exempel på värderos 

Processbild 
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PROGRAMFÖRSLAG - STUDERADE ALTERNATIV 

STUDERADE ALTERNATIV 
 
Det diga skissarbetet resulterade i insikter och förståelse för 
platsen komplexitet och a  det inte finns en självklar plats för 
en ny byggnad på torget. Programmet ly er nio exempel på 
byggnadsplaceringar och för dessa appliceras en struktur. Struk-
turförslagen är idéskisser på hur torget kan utvecklas. 
Kommande avsni  redovisar alterna va strukturförslag.  

 
Befintliga riktningar och strukturer 
 

 
FOKUSOMRÅDEN  OCH FAKTORER  
 
Nedan förklaras fokusområdenas faktorer i text och exempelbil-
der.  

 
Iden tet och bevarande  
Den iden tet som finns i Rimforsa, kring torget är vik g a  be-
vara och utveckla. Det är vik gt a  yta för torghandel och eve-
nemang så som Rimforsadagarna finns samt a  kopplingen ll 
centrumgator och samlingsplatser, så som ”svallerhörnet” 
stärks. 
 
Social ytor  
PÅ torget ska det finnas plats för alla a  vistas. Funk oner som 
uteservering, handlesyta för den lokala floristen ska samsas 
med krea v lekyta och si platser för olika ändamål och ålders-
grupper. 
 
 

 
 

Karaktärskapande grönska 
Grönska har en stor posi v inverkan på människans välbefin-
nande och kan vid en väldesignad u ormning och innehåll ge 
e  bra mikroklimat och ökar den biologiska mångfalden i 
stadsmiljön. Grönskan ska vara en naturlig del av de sociala 
ytorna och kan med fördel användas för a  separera hårda 
och mjuka trafikslag. 
 
Stråk och kopplingar  
Alla strukturförslag redovisas med ”shared space” för del av 
Skolgatan och Borgbacken, vilket innebär biltrafik på gångar-
nas villkor.  Gatorna ges samma beläggning som torget. Fram 

ll befintlig bebyggelse, öster och norr om torget.  De a ger 
känslan av e  större sammanhängande torg  och skapar flexi-
bilitet för större evenemang. Ju fler stråk som korsar varandra 
på torget  desto fler spontana möten mellan människor upp-
står.   
 
Parkering  
För kommunen är det fortsa  vik gt med parkering på torget. 
Med en ny bostadsbyggnad med centrumfunk oner i bo en-
plan llkommer krav på boende– och besöksparkering. Be-
söksparkering är svårt a  uppska a e ersom typ av verksam-
heter inte är känd.  
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NULÄGE 
 
Idag utgör torget främst en parkeringsplats. Det finns ingen 
byggnad på torget. Resultatet av genomförd analys ger förslaget 
en sammanvägd totalpoäng på 7,0.  
 
Iden tet och bevarande  
Parkeringsplatsen stängs ibland delvis av ll förmån för torghan-
del och  evenemang.  
 
Sociala ytor 
Idag finns ingen plats på torget som inbjuder ll möten mellan 
människor eller plats a  uppehålla sig på.  
 
Karaktärskapande grönska 
Det finns tre större och tre mindre träd in ll parkeringsplatsen 
vilka ramar in programområdet.  
 

illustra onsplan  Vy från norr   

Vy från sydöst 

Vy från söder  

Måluppfyllelse  
Nuläget har 7 poäng, av 15 möjliga, vilket ger en låg 
måluppfyllelse och en svag koppling ll visionen.  
 
 
Fördelar och nackdelar 
 
+ Mycket besöksparkering  
 
+ Flexibel yta  
 
-  Avsaknad av mötesplats  
 
- Avsaknad av sociala ytor  
 
-  Få stråk över torget  
 
- Avsaknad av bostäder på torget  
 
 

Stråk och kopplingar  
Det finns e  tydligt och etablerat stråk över programom-
rådets södra del.  
 
Parkering  
Parkeringsytan samordnas med parkering ll in lliggande 
fas ghet i norr. Nuläget bedöms ha llräcklig besöksparkering 
samt servar in lliggande fas gheter med bostadsparkering.  

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL OCH STRKTUR 

1. YTA FÖR BOENDE- OCH BESÖKSPARKERING  

(2). REPRESENTATIV PLATS FÖR TORGHANDEL 
OCH EVENEMANG. NULÄGET KRÄVER ATT 
PARKERING STÄNGS AV VID TORGHANDEL. 
 

TECKENFÖRKLARING  

 ENTRÉER 

 MÖJLIGT VARUINTAG 

 BILSTRÅK  (SHARED PLACE) 

 SOCIAL YTA 

 PARKERING 

 GRÖNSKA  

 LEK (EJ INOM NULÄGE) 

 NY BYGGNAD /UTBYGGNAD 

 BEFINTLIG BYGGNAD 

 STRÅK ÖVER TORGET 

  

(2) 

1 

Analysresultat, Värderos 
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P L A N P R O G R A M   F Ö R   R I M F O R S A   T O R G ,  K I N D A   K O M M U N    

STRUKTURFÖRSLAG 1 
 
Förslaget baseras på a  en längre lamellformad byggnad i fyra 
våningar som placeras på trogets södra del i linje med ICAs bygg-
nad. Byggnaden innehåller centrumfunk oner i bo enplan och 
nio lägenheter. Resultatet av genomförd analys ger förslaget en 
sammanvägd totalpoäng på 12,0.  
 
Iden tet och bevarande  
Byggnadens placering skapar e  tydligt torgrum norr om bygg-
naden med plats för torghandel och evenemang. Sam digt som 
e  tydligt torg skapas så avskärmar byggnaden torgets koppling 

ll Rimforsas centrumgator.  
 
Sociala ytor 
Byggnadens placering skapar flera möjliga platser för uteserve-
ring och handel i olika värdesträck. Förslaget möjliggör en samlo-
kalisering med pizzerian i öster. En osäker faktor är vilka verk-
samheter som fly ar in i byggnaden och hur ytkrävande de är.  
En detaljerad analys av de sociala ytornas behov behöver stude-
ras vidare i detaljplaneskedet.  

Illustra onsplan  Vy från norr   

Vy från sydöst 

Vy från söder  

Måluppfyllelse  
Strukturförslag 1 har 12 poäng, av 15 möjliga, vilket ger en 
hög måluppfyllelse och en stark koppling ll visionen.  
 
 
Fördelar och nackdelar 
 
+ Mångfunk onell grönska 
 
+ Samordnad och separerad parkering 
 
+ Tydligt torgrum 
 
-  Otydlig koppling mellan torgyta och centrum 
 
- Behov av besöksparkering  
 
-  Kan upplevas som två separerade torgytor 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL OCH STRUKTUR 

1.  KARAKTÄRSKAPANDE GRÖNSKA FÖR UM-
GÄNGE, LEK, SÄKERHET OCH BÄTTRE KLIMAT 
PÅ TORGET 

2. INBJUDANDE SITTPLATSER FÖR ALLA ÅLD-
RAR 

3. YTA FÖR UTESERVERING OCH HANDELSYTA 

4. FLEXIBEL PLATS FÖR UTESERVERING OCH 
HANDELSYTA /ETT GOLV SOM KNYTER SAM-
MAN TORGETS FASADER/ KÖRYTA PÅ GÅNG-
ARNAS VILLKOR 

5. REPRESENTATIV PLATS FÖR TORGHANDEL 
OCH EVENEMANG 

6. YTA FÖR BOENDE- OCH BESÖKSPARKERING  

7.  PLATS FÖR LEK 

8. KALMARVÄGEN- GRÖN OCH SÄKER          
PASSAGE  
 

TECKENFÖRKLARING  

 ENTRÉER 

 MÖJLIGT VARUINTAG 

 BILSTRÅK (SHARED PLACE) 

 SOCIAL YTA 

 PARKERING 

 GRÖNSKA  

 LEK 

 NY BYGGNAD /UTBYGGNAD 

 BEFINTLIG BYGGNAD  

 STRÅK ÖVER TORGET 

 

 

4 

4 

8 

Karaktärskapande grönska 
Förslaget möjliggör för större sammanhängande grönyta som 
fungerar både trafiksäkerhetshöjande gentemot Kalmarvägen 
och ger si möjlighet. Flera olika sorters växter så som träd, 
buskar och blommor bidrar ll ökad biologisk mångfald och 
e  förbä rat mikroklimat.  
 
Stråk och kopplingar  
Byggnadens placering minskar möjligheten ll korsande stråk 
men bidrar ll tydliga riktningar över torget enligt befintliga 
rörelsemönster. Biltrafiken är tydligt separerad och avskär-
mad från de sociala ytorna på torget.  
 
Parkering  
Parkering kan samordnas med in lliggande fas ghet i norr. 
Förslaget bedöms ha llräcklig boendeparkering medan be-
hovsuppska ning av besöksparkering är preliminär då försla-
get inte kan säga vilka verksamheter som kommer a  finnas 
på torget. De a behöver studeras vidare i detaljplaneskedet. 

Analysresultat, Värderos 
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P L A N P R O G R A M   F Ö R   R I M F O R S A   T O R G ,  K I N D A   K O M M U N    

STRUKTURFÖRSLAG 2 
 
Förslaget baseras på a  en mindre byggnad i fyra våningar som 
placeras på trogets nordvästra del längs med Kalmarvägen. 
Byggnaden tar upp ICAs och den norra byggnadens riktningar. 
Byggnaden innehåller centrumfunk oner i bo enplan och sex 
lägenheter. Resultatet av genomförd analys ger förslaget en 
sammanvägd totalpoäng på 12,0.  
 
Iden tet och bevarande  
Byggnadens placering skapar en torgyta med en öppen struktur 
som vänder sig mot centrumgatorna och ”skvallerhörnan”. För-
slaget kan ge känslan av e  offentligt torg i söder och e  halv-
privat torg i norr.  
 
Sociala ytor 
Förslaget ger flera olika ytor för människor i alla åldrar a  mötas 
på och uppehålla sig vid. Byggnadens placering skapar ytor för 
uteservering och verksamheter som vänder sig mot torgytan 
och centrumgatorna vilket ger en inbjudande känsla.  

Vy från norr   

Vy från sydöst 

Vy från söder  

Måluppfyllelse  
 
Strukturförslag 2 har 12 poäng, av 15 möjliga, vilket ger 
en hög måluppfyllelse och en stark koppling ll visionen.  
 
 
 
Fördelar och nackdelar 
 
+ Tydlig och öppen torgyta 
 
+ Mångfunk onell torgyta med koppling ll centrum 
 
+ Flera korsande stråk 
 
-  Byggnadens storlek begränsar antal verksamheter  
 
- Biltrafik över torget ll befintlig parkering  
 
-  Grönska samlad på e  ställe   

Karaktärskapande grönska 
Förslaget möjliggör för större sammanhängande grönyta som 
fungerar trafiksäkerhetshöjande gentemot Kalmarvägen ge-
nom en upphöjning i väster som trappar ner mot torget och 
ger si möjlighet. Flera olika sorters växter så som träd, bus-
kar och blommor bidrar ll biologisk mångfald. 
 
Stråk och kopplingar  
Byggnadens placering möjliggör för flera korsande stråk mel-
lan torget och befintliga målpunkter. Biltrafiken ll den norra 
fas gheten angör befintlig parkering via torgyta vilket bör 
studeras i kommande detaljplaneprocess.  
 
Parkering  
Parkering sker som snedparkering från Borgbacken. Förslaget 
bedöms ha llräcklig boendeparkering medan behovsupp-
ska ning av besöksparkering är preliminär då förslaget inte 
kan säga vilka verksamheter som kommer a  finnas på torget. 
Parkeringsbehovet behöver studeras vidare i detaljplaneske-
det. 

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL OCH STRKTUR 

1.  KARAKTÄRSKAPANDE GRÖNSKA FÖR UM-
GÄNGE, LEK, SÄKERHET OCH BÄTTRE KLIMAT 
PÅ TORGET 

2. INBJUDANDE SITTPLATSER FÖR ALLA ÅLD-
RAR 

3. YTA FÖR UTESERVERING OCH HANDELSYTA 

4. FLEXIBEL PLATS FÖR UTESERVERING OCH 
HANDELSYTA /ETT GOLV SOM KNYTER SAM-
MAN TORGETS FASADER/ KÖRYTA PÅ GÅNG-
ARNAS VILLKOR 

5. REPRESENTATIV PLATS FÖR TORGHANDEL 
OCH EVENEMANG 

6. YTA FÖR BOENDE- OCH BESÖKSPARKERING  

7.  PLATS FÖR LEK 

8. KALMARVÄGEN- GRÖN OCH SÄKER        
PASSAGE  
 

TECKENFÖRKLARING  

 ENTRÉER 

 MÖJLIGT VARUINTAG 

 BILSTRÅK (SHARED PLACE) 

 SOCIAL YTA 

 PARKERING 

 GRÖNSKA  

 LEK 

 NY BYGGNAD/TILLBYGGNAD 

 BEFINTLIG BYGGNAD  

 STRÅK ÖVER TORGET Illustra onsplan  

4 

1 
2 

3 

5 

6 

7 

4 

 8 

4 

Analysresultat, Värderos 
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P L A N P R O G R A M   F Ö R   R I M F O R S A   T O R G ,  K I N D A   K O M M U N    

STRUKTURFÖRSLAG 3 
 
Förslaget baseras på a  en längre lamellbyggnad i fyra våningar 
som placeras på trogets västra del längs med Kalmarvägen. 
Byggnaden tar upp ICAs och den norra byggnadens riktningar. 
Byggnadens storlek och placering skapar e  tydligt gaturum 
kring Kalmarvägen en tydlig förlängning av centrum. Byggnaden 
innehåller centrumfunk oner i bo enplan och tolv lägenheter. 
Resultatet av genomförd analys ger förslaget en sammanvägd 
totalpoäng på  10,5.  
 
Iden tet och bevarande  
Torgfunk onerna får ge vika för den stora byggnaden. Viss torg-
handel kan llskapas in ll byggnaden i söder och öster. Känslan 
av en torgyta saknas.  
 
Sociala ytor 
I förslaget redovisas en disposi on av samtliga sociala faktorer 
vilket ger en lägre måluppfyllelse per faktor. Vilka faktorer som 
ska ges plats på torget bör studeras vidare i detaljplaneskedet.  

Illustra onsplan  Vy från norr   

Vy från sydöst 

Vy från söder  

Måluppfyllelse  
Strukturförslag 3 har 10,5 poäng, av 15 möjliga, vilket 
ger en låg måluppfyllelse och en svag koppling ll vis-
ionen.  
 
 
Fördelar och nackdelar 
 
+ Tydligt gaturum vid Kalmarvägen 
 
+ Möjliggör för flertalet verksamheter 
 
-  Avsaknad av torgkänsla 
 
- Parkeringsbehov ovisst 
  
 

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL OCH STRKTUR 

1.  KARAKTÄRSKAPANDE GRÖNSKA FÖR UM-
GÄNGE, LEK, SÄKERHET OCH BÄTTRE KLIMAT 
PÅ TORGET 

2. INBJUDANDE SITTPLATSER FÖR ALLA ÅLD-
RAR 

3. YTA FÖR UTESERVERING OCH HANDELSYTA 

4. FLEXIBEL PLATS FÖR UTESERVERING OCH 
HANDELSYTA /ETT GOLV SOM KNYTER SAM-
MAN TORGETS FASADER/ KÖRYTA PÅ GÅNG-
ARNAS VILLKOR 

5. REPRESENTATIV PLATS FÖR TORGHANDEL 
OCH EVENEMANG 

6. YTA FÖR BOENDE- OCH BESÖKSPARKERING  

7.  LATS FÖR LEK 

8. KALMARVÄGEN- GRÖN OCH SÄKER          
PASSAGE  
 

TECKENFÖRKLARING  

 ENTRÉER 

 MÖJLIGT VARUINTAG 

 BILSTRÅK  (SHARED PLACE) 

 SOCIAL YTA 

 PARKERING 

 GRÖNSKA  

 LEK 

 NY BYGGNAD /UTBYGGNAD 

 BEFINTLIG BYGGNAD  

 STRÅK ÖVER TORGET 

Karaktärskapande grönska 
Grönskan som återfinns på torget är av trafiksäkerhetshö-
jande karaktär mot Kalmarvägen och korsningen Skolgatan 
och Borgbacken.   
 
Stråk och kopplingar  
Byggnadens placering skapar tydliga stråk över togytan och 
längsmed byggnadens verksamheter. Biltrafiken är tydligt 
separerad från de sociala ytorna på torget.  
 
Parkering  
Torgets och den norra fas ghetens parkering kan samordnas. 
Förslaget bedöms ha llräcklig boendeparkering medan be-
hovsuppska ning av besöksparkering är preliminär då försla-
get inte kan säga vilka verksamheter som kommer a  finnas 
på torget. Parkeringsbehovet behöver studeras vidare i de-
taljplaneskedet. En risk med verksamheter i hela bo enplan 
kan resultera i a  större yta för parkering krävs.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

4 

 8 

4 
5 

Analysresultat, Värderos 
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P L A N P R O G R A M   F Ö R   R I M F O R S A   T O R G ,  K I N D A   K O M M U N    

STRUKTURFÖRSLAG 4 
 
Förslaget baseras på a  e  högt punkthus i å a våningar som 
placeras utanför torget i anslutning i Borgbacken. Byggnadens 
placering skapar e  tog utan bebyggelse. Förslaget bygger på 
a  byggnaden innehåller 32 lägenheter. Resultatet av genom-
förd analys ger förslaget en sammanvägd totalpoäng på 13.  
 
Iden tet och bevarande  
Torget vänder sig mot centrumgatorna och befintliga målpunk-
ter. Det finns väl lltagna ytor för torgfunk oner och evene-
mang. Vid behov kan även besöksparkering stängas av vilket 
skapar en ännu större flexibel yta.  
 
Sociala ytor 
Då det inte finns någon byggnad med verksamhet på torget 
finns ingen kommersiell målpunkt vilket motverkar visionen. 
Stora öppna ytor skapar möjlighet a  möblera torget för möten 
mellan människor.  

Strukturförslag 1, illustra onsplan  Vy från norr   

Vy från sydöst 

Vy från söder  

Måluppfyllelse  
Strukturförslag 4 har 13 poäng, av 15 möjliga, vilket ger 
en hög måluppfyllelse och en stark koppling ll visionen, 
dock saknas bebyggelse på torget vilket är e  mål från 
Fördjupad översiktsplan för Rimforsa.  
 
 
Fördelar och nackdelar 
 
+ Tydligt gaturum vid Kalmarvägen 
 
+ Stora ytor för torgverksamhet vid etablerade stråk  
 
+ Grönska av olika karaktär  
 
-  Ingen byggnad på torget (motverkar inten onerna i 
 Fördjupad översiktsplan för Rimforsa)  
 
- Få målpunkter på torget 
 
- Få målpunkter på torget 

Karaktärskapande grönska 
Torgets u ormning ger e  stort, öppet och soligt torg varför 
förslaget illustreras med många träd vilket ger e  posi vt 
mikroklimat. Grönskan som även återfinns på torget är av 
trafiksäkerhetshöjande karaktär mot Kalmarvägen. Med för-
del kan olika sorters träd planteras för a  skapa en varierad 
karaktär med ökad biologisk mångfald.  
 
Stråk och kopplingar  
Stråken över torget sammanfaller med befintliga målpunkter. 
Biltrafiken är tydligt separerad från de sociala ytorna på tor-
get.  
 
Parkering  
Torgets och den norra fas ghetens parkering kan samordnas. 
Förslaget bedöms ha llräcklig boende– och besöksparkering. 
Beroende på antal våningar så kan parkeringsytan minska.  

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL OCH STRKTUR 

1.  KARAKTÄRSKAPANDE GRÖNSKA FÖR UM-
GÄNGE, LEK, SÄKERHET OCH BÄTTRE KLIMAT 
PÅ TORGET 

2. INBJUDANDE SITTPLATSER FÖR ALLA ÅLD-
RAR 

3. YTA FÖR UTESERVERING OCH HANDELSYTA 
(EJ MED I DETTA FÖRSLAG) 

4. FLEXIBEL PLATS FÖR UTESERVERING OCH 
HANDELSYTA /ETT GOLV SOM KNYTER SAM-
MAN TORGETS FASADER/ KÖRYTA PÅ GÅNG-
ARNAS VILLKOR 

5. REPRESENTATIV PLATS FÖR TORGHANDEL 
OCH EVENEMANG 

6. YTA FÖR BOENDE- OCH BESÖKSPARKERING  

7.  PLATS FÖR LEK 

8. KALMARVÄGEN- GRÖN OCH SÄKER        
PASSAGE  
 

TECKENFÖRKLARING  

 ENTRÉER 

 MÖJLIGT VARUINTAG 

 BILSTRÅK  (SHARED PLACE) 

 SOCIAL YTA 

 PARKERING 

 GRÖNSKA  

 LEK 

 NY BYGGNAD/TILLBYGGNAD 

 BEFINTLIG BYGGNAD 

 STRÅK ÖVER TORGET 

1 
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 8 

Analysresultat, Värderos 
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P L A N P R O G R A M   F Ö R   R I M F O R S A   T O R G ,  K I N D A   K O M M U N    

STRUKTURFÖRSLAG 5  
 
Förslaget baseras på a  två byggnader uppförs på torget. En 
mindre byggnad i nordväst med verksamheter i bo enplan och 
fyra lägenheter. Byggnaden tar upp ICAs riktningar och förstär-
ker gaturummet längs Kalmarvägen. Den andra byggnaden är en 
mindre ”verksamhetspaviljong” i torgets sydöstra del. Resultatet 
av genomförd analys ger förslaget en sammanvägd totalpoäng 
på  13,5.  
 
Iden tet och bevarande  
Torghandel kan llskapas där stråken korsas.  
Evenemangsmöjligheter får ge vika för u ormningen med två 
byggnader.  
 
Sociala ytor 
I förslaget redovisas en disposi on där samtliga sociala faktorer 
ges stort utrymme. Förslaget ger möjlighet ll två eventuella 
uteserveringar som vänder sig mot torgytan. De olika sociala 
ytorna samverkar med varandra vilket möjliggör för möten mel-
lan människor på och kring torget.   

Illustra onsplan  Vy från norr   

Vy från sydöst 

Vy från söder  

Måluppfyllelse  
Strukturförslag 5 har 13,5poäng, av 15 möjliga, vilket 
ger en hög måluppfyllelse och en stark koppling ll vis-
ionen.  
 
 
Fördelar och nackdelar 
 
+ Bidrar ll flera sociala möten   
 
+ Flera korsande stråk 
 
+ Tydligt gaturum längs Kalmarvägen 
 
-  Ingen yta för större evenemang på torget 
 

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL OCH STRKTUR 

1.  KARAKTÄRSKAPANDE GRÖNSKA FÖR UM-
GÄNGE, LEK, SÄKERHET OCH BÄTTRE KLIMAT 
PÅ TORGET 

2. INBJUDANDE SITTPLATSER FÖR ALLA ÅLD-
RAR 

3. YTA FÖR UTESERVERING OCH HANDELSYTA 

4. FLEXIBEL PLATS FÖR UTESERVERING OCH 
HANDELSYTA /ETT GOLV SOM KNYTER SAM-
MAN TORGETS FASADER/ KÖRYTA PÅ GÅNG-
ARNAS VILLKOR 

5. REPRESENTATIV PLATS FÖR TORGHANDEL 
OCH EVENEMANG 

6. YTA FÖR BOENDE- OCH BESÖKSPARKERING  

7.  PLATS FÖR LEK 

8. KALMARVÄGEN- GRÖN OCH SÄKER          
PASSAGE  
 

TECKENFÖRKLARING  

 ENTRÉER 

 MÖJLIGT VARUINTAG 

 BILSTRÅK  (SHARED PLACE) 

 SOCIAL YTA 

 PARKERING 

 GRÖNSKA  

 LEK 

 NY BYGGNAD/TILLBYGGNAD 

 BEFINTLIG BYGGNAD  

 STRÅK ÖVER TORGET 

Karaktärskapande grönska 
Grönskan som återfinns på torget är av trafiksäkerhetshö-
jande karaktär mot Kalmarvägen och mellan lekytan och par-
keringen samt vid korsningen Skolgatan och Kalmarvägen.  
Grönskan ramar in torget och skapar en känsla av e  grönt 
torg.  
 
Stråk och kopplingar  
Byggnaderna placeringar skapar tydliga stråk över torgytan 
och sammanlänkar befintliga målpunkter. Biltrafiken är tyd-
ligt separerad från de sociala ytorna på torget.  
 
Parkering  
Torgets och den norra fas ghetens parkering kan samordnas. 
Förslaget bedöms ha llräcklig boendeparkering medan be-
hovsuppska ning av besöksparkering är preliminär då försla-
get inte kan säga vilka verksamheter som kommer a  finnas 
på torget. Parkeringsbehovet behöver studeras vidare i de-
taljplaneskedet. En risk med stora verksamhetslokaler kan 
resultera i a  större yta för parkering krävs.  
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Analysresultat, Värderos 
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P L A N P R O G R A M   F Ö R   R I M F O R S A   T O R G ,  K I N D A   K O M M U N    

STRUKTURFÖRSLAG 6 
 
Förslaget baseras på a  en längre lamellbyggnad i fyra våningar 
som placeras på trogets  norra del parallellt  med den norra 
byggnaden. Byggnadens placering skapar e  tydligt torgrum 
som vänder sig mot centrumgatorna. Byggnaden innehåller 
centrumfunk oner i bo enplan och nio lägenheter. Resultatet 
av genomförd analys ger förslaget en sammanvägd totalpoäng 
på  14,5.  
 
Iden tet och bevarande  
Torghandel kan llskapas där stråken korsas och det finns en 
stor yta för evenemang. Torget vänder sig mot befintliga mål-
punkter och centrumgator. 
 
Sociala ytor 
I förslaget redovisas en disposi on där samtliga sociala faktorer 
ges stort utrymme. De olika sociala ytorna samverkar med 
varandra vilket möjliggör för möten mellan människor på och 
kring torget.   

Illustra onsplan  Vy från norr   

Vy från sydöst 

Vy från söder  

Måluppfyllelse  
Strukturförslag 6 har 14,5 poäng, av 15 möjliga, vilket 
ger en mycket hög måluppfyllelse och en stark koppling 

ll visionen.  
 
 
Fördelar och nackdelar 
 
+ Mångfunk onell grönska 
 
+ Samordnad och separerad parkering 
 
+ Tydligt torgrum 
 
-  Yta för varutransport bör studeras 
 
- Behov av besöksparkering bör eventuellt studeras 
 

Karaktärskapande grönska 
Förslaget redovisar grönska av olika karaktär vilket kan ge en 
biologisk mångfald.   
 
Stråk och kopplingar  
Byggnadens placering skapar tydliga stråk över torgytan och 
längsmed byggnadens verksamheter. Biltrafiken är tydligt 
separerad från de sociala ytorna på torget.  
 
Parkering  
Torgets och den norra fas ghetens parkering kan samordnas. 
Förslaget bedöms ha llräcklig boende– och besöksparkering. 
En risk med verksamheter i hela bo enplan kan resultera i a  
större yta för parkering krävs. De a kan behöva studeras i 
kommande detaljplaneskede.  

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL OCH STRKTUR 

1.  KARAKTÄRSKAPANDE GRÖNSKA FÖR UM-
GÄNGE, LEK, SÄKERHET OCH BÄTTRE KLIMAT 
PÅ TORGET 

2. INBJUDANDE SITTPLATSER FÖR ALLA ÅLD-
RAR 

3. YTA FÖR UTESERVERING OCH HANDELSYTA 

4. FLEXIBEL PLATS FÖR UTESERVERING OCH 
HANDELSYTA /ETT GOLV SOM KNYTER SAM-
MAN TORGETS FASADER/ KÖRYTA PÅ GÅNG-
ARNAS VILLKOR 

5. REPRESENTATIV PLATS FÖR TORGHANDEL 
OCH EVENEMANG 

6. YTA FÖR BOENDE- OCH BESÖKSPARKERING  

7.  PLATS FÖR LEK 

8. KALMARVÄGEN- GRÖN OCH SÄKER        
PASSAGE  
 

TECKENFÖRKLARING  

 ENTRÉER 

 MÖJLIGT VARUINTAG 

 BILSTRÅK  (SHARED PLACE) 

 SOCIAL YTA 

 PARKERING 

 GRÖNSKA  

 LEK 

 NY BYGGNAD /UTBYGGNAD 

 BEFINTLIG BYGGNAD 

 STRÅK ÖVER TORGET 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

4 

 8 

4 

1 

Analysresultat, Värderos 
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STRUKTURFÖRSLAG 7 
 
Förslaget baseras på a  en mindre byggnad i tre våningar som 
placeras på trogets södra del längs med Skolgatan. Byggnaden 
tar upp den östra byggnadens riktning. Byggnadens placering 
skapar e  torgrum som vänder sig mot  ICA och blir en entré ll 
Rimforsa centrum. Byggnaden innehåller centrumfunk oner i 
bo enplan och fyra lägenheter. Resultatet av genomförd analys 
ger förslaget en sammanvägd totalpoäng på  13.0.  
 
Iden tet och bevarande  
Torgfunk onerna ges en större sammanhängande mång-
funk onell yta. Byggnadens placering gör a  torget vänder sig 
bort från centrumgatorna.  
 
Sociala ytor 
I förslaget redovisas en disposi on av samtliga sociala faktorer 
vilket ger en hög måluppfyllelse per faktor. Förslaget inbjuder ll 
möten mellan människor. 

Illustra onsplan  Vy från norr   

Vy från sydöst 

Vy från söder  

Måluppfyllelse  
Strukturförslag 7 har 13 poäng, av 15 möjliga, vilket ger 
en hög måluppfyllelse och en stark koppling ll vision-
en.  
 
 
Fördelar och nackdelar 
 
+ Mångfunk onell torgyta 
 
+ Sammanhängande torgyta  
 
-  Otydlig koppling mellan torgyta och centrum 
 
- Angöring ll befintlig boendeparkering bör studeras i 
 kommande detaljplaneprocess 
 
 

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL OCH STRKTUR 

1.  KARAKTÄRSKAPANDE GRÖNSKA FÖR UM-
GÄNGE, LEK, SÄKERHET OCH BÄTTRE KLIMAT 
PÅ TORGET 

2. INBJUDANDE SITTPLATSER FÖR ALLA ÅLD-
RAR 

3. YTA FÖR UTESERVERING OCH HANDELSYTA 

4. FLEXIBEL PLATS FÖR UTESERVERING OCH 
HANDELSYTA /ETT GOLV SOM KNYTER SAM-
MAN TORGETS FASADER/ KÖRYTA PÅ GÅNG-
ARNAS VILLKOR 

5. REPRESENTATIV PLATS FÖR TORGHANDEL 
OCH EVENEMANG 

6. YTA FÖR BOENDE- OCH BESÖKSPARKERING  

7.  PLATS FÖR LEK 

8. KALMARVÄGEN- GRÖN OCH SÄKER          
PASSAGE  
 

TECKENFÖRKLARING  

 ENTRÉER 

 MÖJLIGT VARUINTAG 

 BILSTRÅK  

 SOCIAL YTA (SHARED PLACE) 

 PARKERING 

 GRÖNSKA  

 LEK 

 NY BYGGNAD /UTBYGGNAD 

 BEFINTLIG BYGGNAD 

 STRÅK ÖVER TORGET 

Karaktärskapande grönska 
Grönskan som återfinns på torget är av trafiksäkerhetshö-
jande karaktär mellan Kalmarvägen och lekytan.  
 
Stråk och kopplingar  
Byggnadens placering möjliggör för flera stråk mellan torget 
och befintliga målpunkter. Biltrafiken ll den norra fas ghet-
en angör befintlig parkering via torgyta vilket bör studeras i 
kommande detaljplaneprocess.  
 
Parkering  
Parkering sker som snedparkering från Borgbacken. Förslaget 
bedöms ha llräcklig boende– och besöksparkering. 
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3 

4 

5 

6 

7 
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 8 

4 

6 

Analysresultat, Värderos 
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STRUKTURFÖRSLAG 8 
 
Förslaget baseras på a  en större vinkelbyggnad i tre ll fyra 
våningar som placeras på trogets norra del , parallellt med byg-
ganden i norr.  Byggnadens vinkel skapar e  gaturum kring Kal-
marvägen. Byggnaden innehåller centrumfunk oner i bo en-
plan och tolv lägenheter samt en gemensam uteplats på taket.  
Förslaget med vinkelbyggnad följer inte bebyggelsekulturen i 
Rimforsa. Resultatet av genomförd analys ger förslaget en sam-
manvägd totalpoäng på  10,5.  
 
Iden tet och bevarande  
Förslaget ger en större sammanhängande torgyta med plats för 
torgfunk oner. Torget vänder sig mot centrumgatorna. 
 
Sociala ytor 
I förslaget redovisas en uppdelad disposi on av de sociala fak-
torerna vilket ger en lägre måluppfyllelse per faktor. Plats för 
lek har uteblivit. Vilka faktorer som ska ges plats på torget bör 
studeras vidare i detaljplaneskedet.  

Illustra onsplan  Vy från norr   

Vy från sydöst 

Vy från söder  

Måluppfyllelse  
 
Strukturförslag 8 har 11 poäng, av 15 möjliga, vilket ger 
en lägre måluppfyllelse och en stark koppling ll vision-
en.  
 
 
Fördelar och nackdelar 
 
+ Stor sammanhängande torgyta 
 
+ Samordnad parkering 
 
+ Tydligt torgyta med koppling ll centrum 
 
-  E  uppdelat torg  
 
- Behov av besöksparkering oviss 
 
-  Kan upplevas som två separerade torgytor, en privat 
 och en offentlig  
 

Karaktärskapande grönska 
Grönskan som återfinns på torget är av trafiksäkerhetshö-
jande karaktär mot Kalmarvägen och korsningen Skolgatan 
och Kalmarvägen samt mellan olika funk oner inom torget. 
 
Stråk och kopplingar  
Byggnadens placering skapar två  tydliga stråk över torget. 
Förslaget sociala ytor separeras av föreslagen parkeringsyta. 
Biltrafiken angör parkering via torgytan. 
 
Parkering  
Torgets och den norra fas ghetens parkering kan samordnas 
på ny förslagen yta. Förslaget bedöms ha llräcklig boende-
parkering medan behovsuppska ning av besöksparkering är 
preliminär då förslaget inte kan säga vilka verksamheter som 
kommer a  finnas på torget. Parkeringsbehovet behöver stu-
deras vidare i detaljplaneskedet. En risk med verksamheter i 
hela bo enplan kan resultera i a  större yta för parkering 
krävs.  

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL OCH STRKTUR 

1.  KARAKTÄRSKAPANDE GRÖNSKA FÖR UM-
GÄNGE, LEK, SÄKERHET OCH BÄTTRE KLIMAT 
PÅ TORGET 

2. INBJUDANDE SITTPLATSER FÖR ALLA ÅLD-
RAR 

3. YTA FÖR UTESERVERING OCH HANDELSYTA 

4. FLEXIBEL PLATS FÖR UTESERVERING OCH 
HANDELSYTA /ETT GOLV SOM KNYTER SAM-
MAN TORGETS FASADER/ KÖRYTA PÅ GÅNG-
ARNAS VILLKOR 

5. REPRESENTATIV PLATS FÖR TORGHANDEL 
OCH EVENEMANG 

6. YTA FÖR BOENDE- OCH BESÖKSPARKERING  

7. P LATS FÖR LEK (EJ INOM DETTA FÖRSLAG) 

8. KALMARVÄGEN- GRÖN OCH SÄKER        
PASSAGE  
 

TECKENFÖRKLARING  

 ENTRÉER 

 MÖJLIGT VARUINTAG 

 BILSTRÅK  (SHARED PLACE) 

 SOCIAL YTA 

 PARKERING 

 GRÖNSKA  

 LEK 

 NY BYGGNAD /UTBYGGNAD 

 BEFINTLIG BYGGNAD 

 STRÅK ÖVER TORGET 

Analysresultat, Värderos 
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STRUKTURFÖRSLAG 9 
 
Förslaget baseras på två  mindre byggnader i tre våningar som 
placeras på torgets norra och östra del. Byggnaderna innehåller 
centrumfunk oner i bo enplan och å a lägenheter. Resultatet 
av genomförd analys ger förslaget en sammanvägd totalpoäng 
på  10,5. 
 
Iden tet och bevarande  
Torgfunk onerna får ge vika för  den nya bebyggelsens parke-
ringsbeov. Viss torghandel kan llskapas  på torgets södra del.  
 
Sociala ytor 
I förslaget redovisas en disposi on där inte alla sociala faktorer 
får plats vilket ger en lägre måluppfyllelse per faktor. Vilka fak-
torer som ska ges plats på torget bör studeras vidare i detaljpla-
neskedet.  I förslaget redovisas ingen lekyta ll förmån för par-
kering.  
 

Illustra onsplan  Vy från norr   

Vy från sydöst 

Vy från söder  

Måluppfyllelse  
Strukturförslag 9 har 10,5 poäng, av 15 möjliga, vilket 
ger en låg måluppfyllelse. 
 
 
Fördelar och nackdelar 
 
+ Tillräcklig boendeparkering 
 
+ Tydliga stråk 
 
+ Si platser i flera väderstreck 
 
-  Parkering insprängd på social yta 
 
- Ingen plats för lek  
 
-  Kan upplevas privat in ll den norra  byggnaden på 
 torget.  

ÖVERGRIPANDE INNEHÅLL OCH STRKTUR 

1.  KARAKTÄRSKAPANDE GRÖNSKA FÖR UM-
GÄNGE, LEK, SÄKERHET OCH BÄTTRE KLIMAT 
PÅ TORGET 

2. INBJUDANDE SITTPLATSER FÖR ALLA ÅLD-
RAR 

3. YTA FÖR UTESERVERING OCH HANDELSYTA 

4. FLEXIBEL PLATS FÖR UTESERVERING OCH 
HANDELSYTA /ETT GOLV SOM KNYTER SAM-
MAN TORGETS FASADER/ KÖRYTA PÅ GÅNG-
ARNAS VILLKOR 

5. REPRESENTATIV PLATS FÖR TORGHANDEL 
OCH EVENEMANG 

6. YTA FÖR BOENDE- OCH BESÖKSPARKERING  

7.  PLATS FÖR LEK (EJ INOM DETTA FÖRSLA-
GET) 

8. KALMARVÄGEN- GRÖN OCH SÄKER          
PASSAGE  
 

TECKENFÖRKLARING  

 ENTRÉER 

 MÖJLIGT VARUINTAG 

 BILSTRÅK  (SHARED PLACE) 

 SOCIAL YTA 

 PARKERING 

 GRÖNSKA  

 LEK 

 NY BYGGNAD /UTBYGGNAD 

 BEFINTLIG BYGGNAD 

 STRÅK ÖVER TORGET 

Karaktärskapande grönska 
Grönskan  ramar in torget och skapar si möjligheter i två 
väderstreck.  
 
Stråk och kopplingar  
Förslaget ger två tydliga stråk på torget. Visionen om  a  bilar 
ska vara separerade från sociala ytor på torget motverkas.   
 
Parkering  
Torgets och den norra fas ghetens parkering kan delvis sam-
ordnas. Byggnadernas placering gör a  viss boendeparkering 
behöver placeras mi  på torget.  Förslaget bedöms ha ll-
räcklig boendeparkering medan behovsuppska ning av be-
söksparkering är preliminär då förslaget inte kan säga vilka 
verksamheter som kommer a  finnas på torget. Parkerings-
behovet behöver studeras vidare i detaljplaneskedet.  
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4 

6 
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Analysresultat, Värderos 
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SAMMANVÄGD REDOVISNING OCH SLUTSATS 
Samtliga utvärderade alterna v har sammanställts i en gemen-
sam värderos för a  bä re kunna studera rela onerna mellan 
de olika lokaliseringsalterna vens u all i poäng. U från sam-
manvägningen av utvärderade kategorier och dess faktorer 
framgår a  strukturförslag 6 följt av strukturförslag 5, 4 och 7 
bedöms vara de alterna v som är mest ändamålsenliga bland 
de utvärderade strukturförslagen. Det går även a  utläsa a  
nuläget är det alterna v som har sämst måluppfyllnad och 
koppling ll visionen för torget, följt av strukturförslag 3, 9 och 
8.  

Vad som är vik g a  ly a fram är a  alla strukturförslagen end-
ast redovisar en möjlig u ormning u från byggnadens placering 
i det aktuella förslaget och a  poängu allet kan ändras vid en 
annorlunda disposi on av ytorna.  

A  ak vt driva frågor om u ormningen av den offentliga miljön 
kring på och kring torget llsammans med fas ghetsägarna för 
a  skapa e  större gemensamt torg och en stark Rim-
forsakänsla kan främjar handel och andra kommersiella 
funk oner vilket kan skapa underlag för etablering av olika verk-
samheter i Rimforsa i stort. Synergieffekter kan uppstå om verk-
samheterna kan dela på infrastruktur, funk oner och utrymmen 
och på så vis dra ny a av varandras närhet.  

De enskilda ytorna i strukturförslagen behöver studeras mer i 
detalj, för a  avgöra hur pass väl ytorna och dess egenskaper 
kan llvaratas på bästa sä  ur e  miljömässigt, ekonomiskt och 
socialt perspek v.  

 

UNDERSÖKNING 
Förslaget som helhet bedöms inte medföra betydande miljöpå-
verkan.   

Denna bedömning baseras på programförslagets omfa ning. 
Den kan komma a  revideras u från hur förslaget utvecklas i 
kommande detaljplan.  

SKUGGSTUDIE 
Vårdagjämning 
Föreslagna strukturförslag förutom alterna v 4 belastar fas-

gheten Rimforsa 9:152 (ICA) med skugga under morgonen. 
Alterna v 2–6 och 8–9 belastar fas gheten Rimforsa 9:21. 
Samtliga alterna v förutom alterna v 4 belastar fas gheten 
Rimforsa 9:16 med skugga under sen e ermiddag/kväll.  Där-

ll påverkar alterna v 4 bostadsfas gheter vidare öster ut. 
Alterna v 4 belastar även fas gheten Rimforsa 9:20 under 
sen e ermiddag/kväll.  

 

Sommarsolstånd 

Föreslagna strukturförslag påverkar omkringliggande fas g-
heter med skugga.  6 stycken alterna v belastar ICA:s bygg-
nad med skugga under morgonen. Samtliga alterna v belas-
tar fas gheten Rimforsa 9:16 med skugga under e ermid-
dagen. Det är endast alterna v 4 som belastar fas gheten 
Rimforsa 9:21 (morgon) samt fas gheterna Rimforsa 9:15 och 
9:14 (e ermiddag/kväll) med skugga under sommar d.  

Oavse  placering av byggnad på torget påverkas fas gheten 
Rimforsa 9:16 av skugga under kvälls d vid sommar d. Om-
fa ningen varierar mellan de olika strukturförslagen. 

Strukturförslag 4 ger en mer omfa ande omgivningspåverkan 
på befintlig villabebyggelse öster om torget. Fas gheterna 
Rimforsa 9:22 och 9:19 påverkas av skugga från föreslagen 
byggnad i början av kvällen. Skuggan för fly ar i sydöstlig rikt-
ning och belastar under senare kväll fas gheten Rimforsa 
9:20 och vidare över fas gheterna 9:15, 9:14 och 9:13. 
Föreslagen byggnad i alterna v 4 är illustrerad som e  8 vå-
ningshus där översta våningen är illustrerad med indragen 
kungsvåning. Omgivningspåverkan minskar alterna vt ökar 
beroende på vilken nockhöjd ny byggnad kommer regleras 
med. De a bör studeras i kommande detaljplaneskede. 

 

 

 

 

  

Samlat analysresultat, värderos 
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GENOMFÖRANDE 

ANSVAR OCH KOSTNADER  
Kinda kommun är huvudman för allmänna platser i Rimforsa.  
Kommunen står för kostnader inom kommunalt ägd kvarters-
mark och allmän platsmark. För a  skapa känslan av e  större 
sammanhängande torg där den nya markbeläggningen sträcker 
sig fram ll byggnader på privat mark kan kommunen besluta 
a  ta del av kostnader för a  utveckla privat mark likt de all-
männa platserna.  De a görs om viljan hos fas ghetsägarna 
finns och kommunen bedömer a  det finns e  stort allmänt 
intresse av utvecklingen. De a regleras i genomförandekapitlet 
av ny detaljplan eller genom avtal. 
 
Kommunen står för kostnader för dri  och underhåll av allmän 
plats. Kostnader för ombyggnaden av torget kan fördelas mellan 
kommunen, Trafikverket och eventuella exploatörer som har 
ny a av åtgärderna. De a regleras i kommande exploaterings-
avtal och medfinansieringsavtal. Ansvar och kostnader för kom-
mande fas ghetsbildningar inom programområdet kommer a  
regleras via exploateringsavtal. 
 
Då Kalmarvägen genom Rimforsa har statligt väghållaransvar 
kan Trafikverket bidra ll finansiering av trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder längs denna. Planprogrammet och dess underlagsut-
redningar kommer a  utgöra underlag för dialog med Trafik-
verket om lämpliga åtgärder, prioriteringar och finansiering. E  
annat alterna v är a  kommunen i dialog med Trafikverket ut-
reder möjligheten a  ta över väghållaransvaret för Kalmarvä-
gen. E  kommunalt väghållaransvar kan underlä a för en ny 
vägu ormning som knyter ihop vägens båda sidor vid torget.  
 

FORTSATT PLANARBETE  
Programområdet föreslås detaljplaneras i en ny detaljplan oav-
se  struktur och omfa ning. Detaljplanen föreslås tas fram i 
kommunalt regi. Påbörjandet av planarbetet är beroende av 
poli skt beslut och prioritering. 
 
Utredningsbehov  
 Väghållaransvarsutredning  
 Dagva enutredning  
 Bullerutredning 
 Parkeringsutredning 
 Geoteknisk utredning 
 Översiktlig miljöteknisk utredning  
 Social konsekvensanalys 
 Gestaltningsprogram inkl. gestaltning av grönska för 

mångfald och funk on   
 Trafikutredning (med fokus på trafiksäkerhet, Shared 

space, avstängning av gator, llgänglighet)  
 

STADSBILD OCH KULTURMILJÖ 
Programområdet ligger i e  strategiskt bra läge med närhet 

ll bland annat kollek vtrafik och service. Programförslaget 
innebär en förtätning med bostäder och centrum redan be-
fintlig bebyggelsemiljö vilket innebär e  effek vt markutny -
jande och god resurshushållning samt utny jande av befintlig 
infrastruktur vilket stämmer väl överens med den fördjupade 
översiktsplanen för Rimforsa. 
 
Stadsbilden kommer a  förändras i och med a  torget får en 
bebyggelse. Ny bebyggelse bedöms med en god gestaltning 
ge e  posi vt llsko  ll stadsbilden och skapar e  mer tyd-
ligt och stadsmässigt gaturum mot Kalmarvägen. Våningsan-
talen bör anpassas e er befintlig bebyggelse men föreslås i 
tre ll fyra våningar med möjlighet ll indragen kungsvåning. 
 
Ny föreslagen bebyggelse kommer a  påverka omkringlig-
gande bebyggelse genom förändrad utsikt och skuggbildning. 
En sol– och studie har tagits fram som visar vilken påverkan  
de olika strukturförslagen kan få på omgivningen. Studien 
sammanfa ar omgivningspåverkan för samtliga strukturför-
slag. Se bilaga 2. 

 
NATUR– OCH STADSMILJÖ  
A  i första hand förtäta på redan ianspråktagen mark och i 
direkt anslutning ll befintlig bebyggelse minskar behovet av 
a  ta naturmark i anspråk.  
 
Strategisk anläggning av grönska såsom översvämningsytor i 
stadsmiljö och planteringar kan vara en del av en fram da 
klimatsäkring. De a kan bidra ll både biologisk mångfald och 
upplevelsevärden i den byggda miljön.  
 
 

MKN VATTEN 
Recipienten har god ekologisk status, och llkommande be-
byggelse och övriga åtgärder får inte innebära nega v påver-
kan på miljökvalitetsnormerna. 
 
Ny bebyggelse föreslås uteslutande anslutas ll kommunalt 
VA. Hantering av dagva en och skyfall för llkommande be-
byggelse utreds i kommande detaljplan. Då finns även möjlig-
het a  föreslå åtgärder som även förbä rar hanteringen av 
dagva en från befintlig bebyggelse om så krävs. 
I de fall klimatanpassning minskar risken för översvämningar 
minskar också risken a  eventuella föroreningar sprids och 
därmed kan risken för nega v påverkan på MKN va en mins-
kas i jämförelse med befintliga förhållanden.  
 

Vik gt i det fortsa a arbetet 
 Bebyggelses skala, material och färgskala  
 Möjliggöra för verksamhetslokaler bo envåning 
 Hållbar arkitektur  
 Intressanta varia onsrika öppna fasader  
 Befintlig bebyggelses kulturvärden 
 Flexibel u ormning med möjlighet a  ny jas året om 
 Allmän målpunkt på torget, bibliotek 
 Artrikt med konstnärliga inslag  
 Hållbara och naturliga material 
 Ytanspråk för de olika funk onerna på torget 
 Samny jande av ytor exempelvis uteservering  
 Inbjudande lokalklimat där sol- och vindskydd samt 

solinstrålning är vik ga faktorer. 
 God överblickbarhet 
 Hög llgänglighet 
 Belysning  
 Huvudmannaskap och väghållaransvar  
 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder  
 Lokaliseras av varutransportplats så a  de minimerar 

antalet trafikrörelser 
 Behov av teknisk anläggning 
 Behov av cykelparkering  
 Geotekniska förutsä ningar för parkeringsgarage 
 Konsekvenser för den befintliga tekniska infrastruk-

turen under mark 
 Möjlighet a  samny ja dagva enhantering och 

va enlek för barn på torget 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 
Förslaget som helhet bedöms inte medföra betydande miljö-
påverkan.   

Denna bedömning baseras på programförslagets omfa ning. 
Den kan komma a  revideras u från hur förslaget utvecklas i 
kommande detaljplan.  
 
 

RIKSINTRESSEN  
Programområdet omfa as inte av något riksintresse. 
 
 

EKONOMISKA KONSEKVENSER  
Ny bebyggelse med både bostäder och verksamheter skapar 
mer ekonomiskt llgängligt boende för fler grupper. De a 
ökar förutsä ningarna för fler boende i centrum vilket s mu-
lerar den lokala ekonomin genom a  skapa underlag för lo-
kala företag.  
 
Främjande av företag stärker den lokala ekonomin. Dessa 
effekter kan inte isoleras ll programområdet utan satsningar 
på a rak va verksamhetslokaler gynnar hela Kinda kommun.  
 
De ekonomiska konsekvenserna kommer utredas mer i detalj 
under kommande detaljplanearbete.  
 
 

SOCIALA KONSEKVENSER  
Genomen a  föreslå bebyggelse på torget i Rimforsa ökar  
möjligheterna a  fly a ll programområdet, men också a  bo 
kvar om livssitua onen förändras. Det innebär a  unga män-
niskor ges en möjlighet a  komma in på bostadsmarknaden 
och bo kvar på orten när de fly ar hemifrån och äldre som 
önskar mindre underhållskrävande bostäder a  inte behöva 
lämna sin hemort.  
 
Med fler arbetsplatser i kombina on med ökade möjligheter 

ll distansarbete skapas bä re förutsä ningar för e  funge-
rande vardagsliv. När digitaliseringen skapar större flexibilitet 
och llgänglighet ll service kan betydelsen av andra boende-
kvaliteter öka vid val av bostadsort. Välbevarade, välskö a 
och levande centrummiljöer kan bidra ll en stolthet för såväl 
lokalsamhället och kommunen. Dess upplevelsevärden är 
också vik ga boendekvaliteter för Rimforsaborna.  

KONSEKVENSER 
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Barnperspek v  
Som barn betraktas alla människor under 18 år. Planprogram-
met berör de barn, yngre som äldre, flickor som pojkar, som rör 
sig genom området. Antal barn som rör sig inom området idag 
är begränsat på grund av a  det saknas målpunkter för barn 
inom området.  Genom a  ny bebyggelse llkommer i området 
bedöms en tryggare miljö skapas, med fler människor som be-
folkar allmänna platser och stråk som finns på torget. Nya bo-
städer med närhet ll kollek vtrafik och gång- och cykelvägar 
ger barn och ungdomar större möjlighet a  röra sig självstän-
digt.   
 
Jämställdhet  
Programområdet föreslås utvecklas med bostäder med möjlig-
het ll verksamheter i bo enplan vilket bidrar ll en levande 
miljö. Närheten mellan Rimforsas olika funk oner såsom bostä-
der, arbetsplatser, service och kollek vtrafik underlä ar för a  
alla ska ha samma förutsä ningar för a  få ihop e  fungerande 
vardagsliv. De a är en vik g aspekt ur jämställdhets- och mång-
faldssynpunkt och handlar om a  alla ska ha lika bra förutsä -
ningar a  ta sig ll och från arbete, hämta och lämna på för-
skola, skola, handla, möjlighet ll ak viteter m.m. Stadsplane-
ringen ska främja god llgänglighet för alla. De a oavse  om 
man har bil, åker kollek vt, går eller cyklar. Förslagen bebyg-
gelse är placerad i e  sammanhang som bedöms ha goda förut-
sä ningar för hållbara och jämställda transporter, med närhet 

ll hållplatsläge för buss.  
 
Trygghet 
Programområdet ligger i Rimforsa centrum med blandade 
funk oner. Fler bostäder och verksamheter på torget bidrar ll 
ökad trygghet under dygnets mmar. För a  skapa trygga och 
trivsamma miljöer inom planområdet bör särskild vikt läggas vid 
u ormning av belysning så a  områden där människor rör sig 
och vistas blir a rak va, llgängliga och trygga.  
 
För ny föreslagen bebyggelse är det vik gt a  entréer placeras 
mot torget och dess huvudtråk för a  skapa liv och rörelse på 
torget. Inom torget är ambi onen a  nya mötesplatser ska 
skapas. E  rikt socialt liv under större delen av dygnet skapar 
trygghet och säkerhet och verkar även bro sförebyggande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRAFIKKONSEKVENSER  
Framkomlighet och llgänglighet 
Kapaciteten inom trafiksystemet bedöms som llfreds-
ställande både i nuläget och med planerad utbyggnad. Fram-
komligheten bedöms kunna vara fortsa  god, även med den 
planerade ökningen av bostäder.  

Gång– och cykeltrafik 
Inom programområdet planeras för prioriterade stråk över 
torget och a  öka a rak viteten för fotgängare och cyklister. 
En omfördelning av vägytan ll förmån för gång och cykeltra-
fikanter bidrar inte bara ll ökad framkomlighet för oskyd-
dade trafikanter utan kan även fungera som has ghetssän-
kande åtgärd då körbanan ges annan beläggning och u orm-
ning. Programförslaget bedöms bidra ll ökad llgänglighet 
för gående och cyklande. 

Biltrafik 
Shared space  innebär a  bilar kan tvingas sänka has gheten i 
allmänhet och vid möten i synnerhet. Då dessa lösningar ll-
lämpas främst vid lågtrafikerade vägar och vid låga has ghet-
er bedöms de a inte vara en nega v konsekvens utan a  det 
kan fungera som has ghetsdämpande åtgärd kring torget. 

Den nyexploatering som föreslås bedöms kunna genomföras 
utan a  kapaciteten på befintliga trafiksystem överskrids.  
 
Trafiksäkerhet 
De åtgärder som föreslås i programmet innebär en förbä ring 
av nuvarande trafiksitua on med avseende på trafiksäkerhet.  

 

HÄLSA OCH SÄKERHET  
Vid ny användning inom programområdet behöver eventuella 
markföroreningar utredas och åtgärdas, vilket bedöms ha en 
posi v inverkan.  
 
Programförslaget bedöms inte ha någon påverkan på risksitu-
a onen i området. 
 
Buller bedöms påverkas marginellt, då mycket få llkom-
mande bostäder och verksamheter föreslås  på torget.  
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BILOGOR  
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