
 
 Diarienummer: 

  SBN-2021-777 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Samrådshandling  
Upprättad: 2021-12-09 
Antagen:  
Laga kraft: 
 

Planprogram 
Gång- och cykelväg mellan Rimforsa 
och Krågedal 
 
 



Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal, Kinda kommun
  Diarienummer: 
  SBN-2021-777 

  Sida 2 av 74 

Sammanfattning 
Kinda kommun har i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa angett stråket 
söderut mot Krågedal ska utvecklas med ny bebyggelse som en attraktiv del i ett 
framtida Rimforsa. Bara i Krågedal har andelen permentboende vuxit i hög grad 
under de senaste åren, med flera nya villatomter. Samtidigt pågår flera detaljplaner 
om nya bostäder längs sträckan. Rimforsa förbinds med Krågedal via väg 603, där 
avståndet emellan är drygt tre kilometer. Planprogrammet syftar till att, i ett första 
översiktligt perspektiv, värdera olika alternativ till sträckning av en gång- och cykelväg 
mellan Rimforsa och Krågedal. De olika alternativen ställs i relation till de 
övergripande mål som planprogrammet utgår ifrån, liksom tidigare strategiska 
ställningstaganden i kommunens översiktsplan. 

Planområdet består av tre bebyggelseområden (Rimforsa-Håkantorp, Storgården och 
Krågedal), där dessa i planförslaget har delats in i tre olika sektioner. För varje sektion 
redogörs de lokala förutsättningarna, förslag på alternativa sträckningar samt 
eventuella konsekvenser.  

Resultatet visar att det finns goda förutsättningar för kommunen att genom en gång- 
och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal bidra till flera av de globala målen och 
nationella miljömålen genom att bland annat öka alllmänhetens tillgång till natur-, 
kultur- och friluftsvärden samt bidra till en ökad trafiksäkerhet. 
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1 Inledning 
Rimforsa växer med nya bostäder söderut längs med Kalmarvägen. Förnärvarande 
pågår två detaljplanearbeten längs med Kalmarvägen (väg 603) söder om Rimforsa, 
som tillsammans innebär mellan 50–100 planerade bostäder. Området mellan 
Rimforsa och Krågedal är utpekat i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa 
(2019) som ett utvecklingsstråk, vilket medför att området kan komma att utvecklas 
ytterligare. Från Rimforsa och söderut till bostadsområdena i Krågedal saknas idag en 
gång- och cykelväg. Den 14 juni 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka olika dragningar för en gång- 
och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal. 

I den fördjupade översiktsplanen för 
Rimforsa (2019) finns en 
viljeinriktning att gång- och 
cykelnätet inom Rimforsa ska byggas 
ut. Sträckan mellan Rimforsa och 
Krågedal pekas i planen ut som en 
viktig länk och som i dagsläget saknas 
för ett trafiksäkert och 
sammanhängande gång- och 
cykelnät. Behovet av en gång- och 
cykelväg har även lyfts i dialog med 
Region Östergötland inför revidering 
av Länstransportplanen 2022–2033.  

 

En gång- och cykelväg till de nya 
bostadsområdena i Krågedal leder till 
ökad trafiksäkerhet, att kommunen 
möter Rimforsas utveckling och 
invånarnas efterfrågan, att regionala 
och nationella tillgänglighetsmål 
uppnås, en ökad möjlighet för 
hållbara transportsätt, att motverka 
klimatförändringar samt förbättrade 
förutsättningar för en bättre 
folkhälsa. 

 
 
 
 

Figur 1. Översiktskarta över planprogrammets  
utredningsområde. Källa: Metria. 



Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal, Kinda kommun
  Diarienummer: 
  SBN-2021-777 

  Sida 5 av 74 

1.1 Planeringsprocessen 
För att säkerställa att Rimforsaborna ges möjlighet till god insyn och påverkan 
avseende sträckningen av gång- och cykelvägen tas ett planprogram fram som 
inledande del i detaljplaneprocessen, i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). 
Detta är ett extra steg i den lagstadgade detaljplaneprocessen som kan utnyttjas i de 
fall där kommunen bedömer det lämpligt. 

I planprogrammet utreds olika förslag på sträckningar för gång- och cykelvägen. Då 
sträckningen påverkar flera markägare och kommuninvånare ges samtliga möjlighet 
att delta i ett samråd kring planprogrammet. Programsamrådet innebär en möjlighet 
för kommunen att på ett tidigt stadium lyfta frågor om olika alternativa lösningar. På 
detta sätt ges allmänheten möjlighet att tycka till och lämna synpunkter på vilken 
sträckning de anser är mest fördelaktig.  

När ett program utarbetas ska kommunen samråda med länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs.  Kända sakägare, boende som 
berörs med flera, ska också beredas tillfälle till samråd. 

Efter samrådet om planprogrammet tas, utifrån förslaget och inkomna synpunkter, 
ett politiskt beslut om vilken sträckning som kommunen sedan ska arbeta vidare med. 
Detaljplaneprocessen fortsätter därefter med framtagande av planhandlingar, 
ytterligare samråd och granskningsutställning innan detaljplanen kan antas. När 
detaljplanen för gång- och cykelvägen vunnit laga kraft kan kommunen förvärva den 
mark som i planen pekats ut som allmän platsmark och därefter bygga ut gång- och 
cykelvägen. 

Kommunen ska även undersöka om ett genomförande av efterföljande detaljplan kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen innebär att kommunen 
dels ska identifiera omständigheter som talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan, dels ska samråda i frågan om betydande miljöpåverkan. Kommunen 
behöver dock inte göra en miljöbedömning och ta fram miljökonsekvensbeskrivning 
i programskedet utan det görs i efterföljande detaljplaneskede (Boverket, 2021). 
Undersökning om betydande miljöpåverkan redovisas som bilaga till 
planprogrammet. 
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1.2 Tidplan 
Preliminär tidplan för planeringsprocessen: 
 

Programsamråd Kvartal 1, 2022 

Beslut om sträcka Kvartal 1, 2022 

Plansamråd Kvartal 2, 2022 

Granskning Kvartal 4, 2022 

Beslut om godkännande 
samhällsbyggnadsnämnden 

Kvartal 1, 2023 

Antagande kommunfullmäktige Kvartal 1, 2023 

Detaljplan laga kraft Kvartal 1, 2023 

 
Den preliminära tidsplanen anger tider utifrån förutsättningen att kommunens beslut 
om antagande av detaljplanen inte överklagas. Vid ett överklagande kan tidpunkten 
då detaljplanen vinner laga kraft förskjutas upp. 
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2 Programmets huvuddrag 
 

2.1 Planområdet 
Den plats som utreds för en ny gång- och cykelväg omfattar ett cirka 380 hektar stort 
område söder om Rimforsa till Krågedal och är ungefär 3,5–4 kilometer långt samt i 
öst-västlig riktning omkring 1 kilometer brett. 

Planprogramsområdet avgränsas i öster av sjön Åsunden och i väster mot 
Stångådalsbanan samt riksväg 23/34. Området består till stor del av åker- och 
betesmark, skogbeklädda höjder och viss bostadsbebyggelse. Bebyggelsen är främst 
koncentrerad till tre områdena Rimforsa-Håkantorp, Storgården och Krågedal. Inom 
planområdet pågår tre nya detaljplaneprojekt för bostäder. 

 

2.2 Avgränsning 
Planprogramsområdet är i 
nord-sydlig riktning ungefär 3,5 
kilometer långt och i öst-västlig 
riktning omkring en kilometer 
brett. 

Planprogrammet avgränsas till 
att på en översiktlig 
karteringsnivå ge en 
uttömmande beskrivning av 
förutsättningar och analys av 
eventuella konsekvenser för 
möjliga dragningar av en gång- 
och cykelväg i området. 

Då planprogrammet har en 
översiktlig detaljeringsnivå 
ingår inte att i detta skede ta 
fram förslag på finansiering av 
ny infrastruktur eller en 
detaljerad exploateringskalkyl. 
Däremot vägs den 
samhällsekonomiska 
lönsamheten in i 
beslutsunderlaget för varje 
lokaliseringsalternativ. 

Figur 2. Område som utreds för lokalisering av framtida gång- 
och cykelväg. Illustration: Metria. 
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2.3 Syfte och mål 
Syftet med planprogrammet är att undersöka olika förslag på sträckningar för en ny 
gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal. Behovet av en gång- och cykelväg 
som förbinder Rimforsa med Krågedal lyfts i den fördjupade översiktsplanen för 
Rimforsa, där aktuell sträcka redovisas som ett utvecklingsstråk. Det pågår även 
projekt för att möjliggöra ytterligare bostadsområden längs stråket varpå ett ökat 
behov av en gång- och cykelväg föreligger. Effektmålet är att öka trafiksäkerheten 
och tillgängligheten mellan Rimforsa och Krågedal. 

2.3.1 Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen 
 

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell 
agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till 
år 2030. Bland dessa mål bedöms följande åtta beröras av planprogrammet: 

 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande: En gång- och cykelväg 
bedöms bidra till en ökad trafiksäkerhet samt motverka att fler 
dör eller skadas i vägtrafiken. 

 

 

Mål 4: God utbildning för alla: En gång- och cykelväg leder till 
att fler barn och unga kan transportera sig på ett tryggt och 
säkert sätt samt tillgängliggör fler utbildningsmiljöer utomhus. 

 

 

Mål 5: Jämställdhet: En gång- och cykelväg bedöms förbättra 
trafiksäkerheten och tillgängligheten med särskild 
uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, 
kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre 
personer. 

 

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt: En 
gång- och cykelväg bedöms kunna främja och gynna en hållbar 
turism som kan skapa arbetstillfällen och främja lokal kultur 
samt lokala produkter. 
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Mål 10: Minskad ojämlikhet: En gång- och cykelväg främjar en 
social integrering i samhället, oavsett människors ålder, kön, 
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion, 
ekonomisk eller annan ställning. 

 
 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen: En gång- och cykelväg 
bidrar till att tillgängliggöra säkra, ekonomiskt överkomliga, 
tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. 

 
 

 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion: En gång- och 
cykelväg bedöms bidra till fler hållbara livsstilar i harmoni med 
naturens resurser. 

 

 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna: En gång- och cykelväg 
ger möjlighet för fler att avstå från bilresor och därmed 
minskade utsläpp av växthusgaser. 

 

 

2.3.2 Sveriges miljömål 
 
Sverige har antagit 16 miljökvalitetsmål med syfte att lämna över ett samhälle till 
nästa generation där de stora nationella miljöproblemen är lösta. Mål som kan 
beröras av aktuella åtgärder är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Ett rikt 
odlingslandskap, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. Planprogrammet 
bedöms ha en positiv inverkan på flera av de nationella miljömålen. 
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• Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i 
atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär 
att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en 
sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås. 

 

• Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa 
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

 

 

• Ett rikt odlingslandskap: Odlingslandskapets och 
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras 
och stärks. 

 

• God bebyggd miljö: Städer, tätorter och annan bebyggd 
miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- 
och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas. 

• Ett rikt växt- och djurliv: Den biologiska mångfalden ska 
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 
ekosystemen samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd. 
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3 Tidigare ställningstagande 
 

3.1 Översiktsplaner 
I översiktsplan för Kinda kommun, antagen 2004-11-29, beskrivs hur en del av 
transporterna till fots eller per cykel kan ske i tätorterna, vilket har många miljö- och 
hälsomässiga fördelar. Andelen sådana resor kan öka om det finns bekväma och säkra 
gång- och cykelvägar. Kommunen har som långsiktigt mål att vid ny exploatering 
skapa säkra gång- och cykelvägar samt planera för alternativ till bilen i tätorterna. 

Planprogrammets syfte om att utreda olika förslag på sträckningar för en gång- och 
cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal bedöms vara i linje med översiktsplanens 
intentioner. 

I den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa anges att ”Rimforsa bör vara ett 
samhälle som gynnar gång- och cykeltrafiken och skapar en hög tillgänglighet utan 
för den sakens skull vara transportintensiv. Ett samhälle med korta geografiska 
avstånd minskar transportbehovet och gör alternativ till bilen såsom gång och cykel 
mer konkurrenskraftiga. Att såväl barn och ungdomar som vuxna kan förflytta sig till 
fots och med cykel gynnar både samhället och invånarna, bidrar till både minskad 
klimatpåverkan och ökad folkhälsa”. 

I planen anges Håkantorp-Krågedal söder om Rimforsa tätort som ett 
utvecklingsstråk med en viljeinriktning om att stråket ska utvecklas med bebyggelse 
i form av friliggande hus som en attraktiv del i ett framtida Rimforsa samt att 
utbyggnad av cykelstråk och kollektivtrafik bedöms möjliggöra en sådan utveckling. 
En gång- och cykelväg mellan Rimforsa tätort och Krågedal pekas i den fördjupade 
översiktsplanen ut som en viktig länk som saknas för att få ett trafiksäkert och 
sammanhängande gång- och cykelnät. 

Den fördjupade översiktsplanen anger en viljeinriktning om att, från 2019, inom 5 år 
verka för att utveckla säkra gångvägar till, från och mellan skolans verksamheter samt 
förbättra trafiksäkerheten i Rimforsa med omnejd. En analys av gång- och 
cykelvägnätet ska göras inklusive en plan för hur nätet ska byggas ut för en ökad 
säkerhet för oskyddade trafikanter. Inom 5 till 15 år vill kommunen att en upprustning 
och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet ska ske både inom kommunalt och statligt 
vägnät. 
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Figur 3. Utdrag från den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa.  
B:11 visar utvecklingsstråket Håkantorp-Krågedal. 

Planprogrammet följer intentionerna i den fördjupade översiktsplanen och uppfyller 
en av viljeriktningarna då planprogrammet studerar olika alternativa sträckningar för 
en gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal. 

 

3.2 Riksintressen 
Planområdet omfattas av riksintresse för totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken) från 
Malmens flottiljplats influensområde. Detta är ett stoppområde för höga objekt. För 
hela landet gäller att alla ärenden som rör objekt högre än 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse alternativt 45 meter inom sammanhållen bebyggelse 
remitteras till Försvarsmakten. MSA-område (Minimum Sector Altitude) utgör den 
yta inom vilket det finns fastställda höjder för högsta tillåtna objekt som kan 
tillkomma i området runt Malmens flottiljplats. Riksintressena bedöms inte påverkas 
negativt av en gång- och cykelväg. 
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Delar av planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § 
miljöbalken för Stångåns vattensystem. Vattensystemet är ett populärt besöksmål för 
både boende i Östergötland och turister. Områdets friluftsaktiviteter anges i 
huvudsak vara knutna till vatten samt natur- och kulturupplevelser. Riksintresset 
bedöms inte påverkas negativt av en gång- och cykelväg. 

 

3.3 Gällande detaljplaner och områdesskydd 
 

3.3.1 Detaljplaner 
Planområdet är till vissa delar planlagt  
sedan tidigare, där främst 
bebyggelseområdena Rimforsa strand-
Håkantorp (0513-P06/30), Storgården 
(0513-P09/10 och Krågedal (beteckning 
0513-P13/8) berörs. 

3.3.2 Strandskydd 
Generellt strandskydd gäller vid havet, 
insjöar och vattendrag och omfattar både 
land- och vattenområdet 100 meter från 
strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd. Syftet med 
strandskydd är enligt miljöbalken 7 kap. 
13 § att bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet samt att långsiktigt trygga 
allmänhetens tillgång till strandområden. 

För att få bygga, gräva, anlägga eller på 
annat sätt påverka inom 
strandskyddsområdet krävs dispens, det 
vill säga ett undantag från förbudet i 
strandskyddsbestämmelserna. För att få 
dispens från strandskyddet krävs särskilda 
skäl enligt lagen och att syftet med 
strandskyddet inte påverkas negativt. 
Ansökan om dispens görs hos kommunen. 

Figur 4. Planlagda områden längs sträckan.  
Blåmarkerade ytor visar de tre större planlagda 
områdena. Källa: Metria. 
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Figur 5 och 6. Till vänster ses hur utökat strandskydd 150 meter gäller för stora delar av 
planområdet. Till höger ses hur hela planområdet ingår i vattenskyddsområde. Källa: Länsstyrelsen 
Östergötland, 2021. 

Inom aktuellt område har Länsstyrelsen i Östergötland, på flera håll, utökat 
strandskyddet till 150 meter från strandlinjen för att säkerställa något av 
strandskyddets syften. Kommunen bedömer att en gång- och cykelväg längs delar av 
Åsunden skulle möjliggöra strandskyddets syfte vad gäller fri passage och därmed 
långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till Åsundens strandområden. 

3.3.3 Vattenskyddsområde 
Planområdet omfattas av 
vattenskyddsområde för Rimforsa 
ytvattentäkt, utfärdat 2013-04-29, 
som syftar till att skydda 
dricksvatten mot föroreningar. Vid 
planläggning av ny gång- och 
cykelväg ska hänsyn tas till gällande 
vattenskyddsföreskrifter. 

Inom planområdet, vid Håkantorp, 
finns ett dikningsföretag från år 
1955 som omfattar mindre 
vattendrag. 

Figur 7. Håkantops dikningsföretag finns inom 
planområdet. Källa: Länsstyrelsen Östergötland, 2021. 
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4 Planeringsförutsättningar  
 

4.1 Befintlig bebyggelse 
4.1.1 Markägande 
Det råder brist på kommunal mark i 
utkanterna av Rimforsa. Inom 
aktuellt planområde kan konstateras 
att kommunen inte äger någon 
mark, utöver en mindre teknisk 
anläggning i Rimforsa, varpå en 
dialog med berörda fastighetsägare 
är nödvändig i kommande 
planeringsskede för gång- och 
cykelvägen. 

Noterbart är också att stora delar av 
bebyggelsen inom planområdets 
södra del inte är permanentbebodda 
(se figur 10). 

 

 

 
 

Figur 9 och 10. Kartorna illustrerar fastigheter lagförda som permanentboende inom planområdet. 
Kartan till vänster visar den norra delen och den högra visar den södra delen. Illustration: Metria. 

Figur 8. Kommunalägd mark. Illustration: Metria. 
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4.2 Planerad bebyggelse 
 

Parallellt med detta planprogram pågår tre detaljplaner längs sträckan. I Rimforsa har 
detaljplan Håkantorp 1:21 m.fl varit ute på granskning. I planen föreslås nio nya 
villatomter. För de bägge detaljplanerna Håkantorp 1:5 m.fl och Krågedal 1:3 bedöms 
total exploatering bli mellan 50-100 nya bostäder. 

 

4.3 Natur-, kultur- och friluftsvärden 
 

En översiktlig naturvärdessammanställning har låtits göras i samband med 
framtagande av detta planprogram. Sammanställningen bygger på kartläggning av 
befintliga kända naturvärden och vissa fältbesök för att studera möjligheter och 
konflikter, då flera av de sedan tidigare utpekade naturobjekten är tämligen grovt 
utpekade. 

De områden som pekas ut är kopplade till höga naturvärden och i ett fall kulturvärden 
i form av en milsten med stenfundament. Områdena beskrivs översiktligt på kartan 
på nästa sida, med avseende till varför de är avsatta som särskilt intressanta ur 
naturvårdssynpunkt. Där beskrivs även vilken typ av konflikt och hur stor konflikt som 
bedöms föreligga. 

Vid flera punkter i terrängen, i samband med fältbesök, kunde konstateras att det ur 
naturvärdessynpunkt finns stora möjligheter att anlägga en gång- och cykelväg i 
området. Dock är det på flera håll privat tomtmark som sträcker sig ända ut till väg 
603, vilket kan försvåra exploatering. 

I naturvärdessammanställningen har inte gjorts någon bedömning av öppen 
gräsmark eller åkermark då det blir begränsad yta som kan komma att exploateras 
och resterande mark kan ha fortsatt markanvändning. I sammanställningen har det 
heller inte gjorts något fältarbete avseende arter, då inventeringsområdet har varit 
alltför stort. En artstudie lämpar sig bättre i senare planeringsskede och med 
begränsade korridorer för en gång- och cykelväg. För vidare läsning se bilaga 
”Översiktlig naturvärdessammanställning”. 
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Figur 11. Kartutdrag från den översiktliga naturvärdessammanställningen för planområdet. 
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4.3.1 Mark och vegetation 
Planområdet utgörs till stora delar av odlingslandskap, hag- och betesmark, skog och 
våtmark. De större skogsområden finns främst på den västra sidan av väg 603, medan 
den östra sidan består av jordbruksmark i närheten av Åsunden. 

Värdefulla och skyddsvärda träd förekommer i det öppna jordbrukslandskapet och 
skogsmarkerna inom planområdet, vilka tenderar att vara koncentrerade kring 
gårdar och äldre kulturmiljöer. I Länsstyrelsens inventering av värdefulla träd 
återfinns ett flertal registrerade träd i området kring Rimforsa. Utöver dessa kan det 
även finnas träd med höga värden som ännu inte har registrerats. 

De träd som ingår i alléer skyddas av det generella biotopskyddet. Trädallén mot 
Rimforsa strand omfattas av biotopskydd. I söder utgör Murgröneberget ett skyddat 
biotopskyddsområde, då området hyser mycket stora naturvärden kopplat till 
skogsmark. 

Inom planområdet finns även ett skyddat naturminne som utgörs av en gammal ask 
vid Håkanstorps Lillgård, intill väg 603. Träden i och omkring Rimforsa utgör 
tillsammans ett viktigt nätverk av livsmiljöer och spridningsvägar för en mångfald av 
trädknutna arter av exempelvis svampar, lavar, mossor och fladdermöss. 

4.3.2 Geologi 
Då planområdet är omfattande till ytan, består marken av flera olika sorters jordarter.  

Majoriteten av marken inom planområdet består av lera-silt. Eftersom lera normalt 
innehåller mycket vatten och avger vatten vid belastning finns risk för skadliga 
sättningar. Sättningen är en process där vattnet trycks bort från mellanrummet 
mellan de små partiklarna i jorden, och gör att marken trycks ihop nedåt av tyngden 
från exploateringen. Sättningsskador kan även uppkomma vid exploatering på silt. 
Normalt sett bedöms en gång- och cykelväg inte utgöra sådan tyngd att det ska 
påverka markens stabilitet, även i de fall jorden består av lera eller silt. 

Mindre delar av planområdet består av jordarten torv. Torv har en mycket låg 
bäringsförmåga och exploatering över dessa områden ska helt undvikas. Vid 
byggnation av exempelvis vägar är normal praxis att torven grävs bort och ersätts 
med stabilare friktionsmaterial. 

I övrigt innehåller planområden stora områden med berg i dagen. Marken utmed 
Åsundens strand består av morän. 
 
En geoteknisk undersökningen behöver genomföras längs den beslutade dragningen 
av gång- och cykelvägen, i senare projekteringsskede. 
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Figur 12. Utdrag från jordartskartan. Planområdet består 
av berg (rött), morän (ljusblått), torv (brunt) och lera-silt (gult). 

4.3.3 Jordbruksmark 
Det finns söder om Rimforsa relativt stora områden med ängs-, betes- och åkermark. 
Den jordbruksmark som förekommer ligger mestadels koncentrerat till dalgångar och 
sjöstränder. Mindre ytor av dessa kommer att behöva tas i anspråk för en gång- och 
cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal. Varken några åkerholmar eller odlingsrösen 
bedöms påverkas av en gång- och cykelväg. I den fördjupade översiktsplanen för 
Rimforsa anges att exploatering av jordbruksmark måste vägas mot fortsatt 
jordbruksdrift. Kommunen är ansvarig för att göra denna viktiga avvägning för den 
framtida markanvändningen och i miljöbalken tydliggörs att annan mark än 
jordbruksmark i första hand ska användas för exploatering. Kommunens val av 
ianspråktagande av viss jordbruksmark motiveras under avsnitt fem ”Avvägningar”. 

4.3.4 Friluftsliv och rekreation 
Inom planområdet finns även en rikedom av naturmiljöer som hyser värden för 
friluftsliv och rekreation främst på grund av deras tillgänglighet och lokalisering i 
närheten av Rimforsa. 
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Norr om planområdet, i östra kanten av Rimforsa samhälle finns en strandpromenad 
utefter Åsundens strand som har stora värden för friluftslivet och används av många 
Rimforsabor. 

4.3.5 Naturminne 
Invid väg 603 på väster sida i den norra delen av planområdet finns ett naturminne i 
form av en gammal ask invid Håkanstorp, Lillgården. Objekt som är utpekade 
naturminnen ska skyddas enligt 7 kap. 10 § miljöbalken. 

4.3.6 Nyckelbiotoper 
I den södra delen av planområdet är Murgröneberget utpekat som ett skogligt 
biotopskyddsområde av Skogsstyrelsen. Biotopskyddsområden är mindre mark- och 
vattenområden med höga naturvärden. Murgrönebergets skyddsvärda biotopskydd 
är ras- eller bergbrant. Enligt Skogsstyrelsen (2021) har i trädbeskuggade branter 
ingen eller endast obetydlig avverkning skett under de senaste 30 åren eller så 
bedöms områdena ha varit kontinuerligt trädbevuxna i flera trädgenerationer. Inom 
biotopskyddsområdet är det förbjudet att bedriva skogsbruk. Åtgärder som kan 
skada naturvärdena är inte tillåtna. 

4.3.7 Fornlämningar 
Inom planområdet förekommer vissa kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Enligt 
Fornsök har fem fornlämningar påträffats. 

I den norra delen av planområdet, vid Sörstugan finns en fyndplats där stenyxa har 
påträffats. Söder om denna lämning finns ytterligare två vid Storgården. En av dessa 
fornlämningar är en härd i form av skärviga och skärbrända stenar samt sot och bitar 
av kol. Den andra är en stensättning som är närmast kvadratisk, skadad på sina ställen 
och delvis beväxt. Strax söder om Storgården har en fornlämningsliknande bildning, i 
form av en stensättning påträffats öster om väg 603. Söder om denna, precis öster 
om väg 603 finns ett vägmärke i form av en milsten i röd kalksten. 

Om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten inom planområdet ska 
arbetet omedelbart avbrytas och enligt 2 kap. 10 § i Lag om Kulturminnen med mera 
(SFS: 1988:950) ska Länsstyrelsen kontaktas omgående. 
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Figur 13. Påträffade fornlämningar inom planområdet.  
Källa: Riksantikvarieämbetet, 2021. 

 

4.4 Störningar, hälsa och säkerhet 
 
4.4.1 Förorenad mark 
Det finns ingen känd eller misstänkt förekomst av 
förorenad mark inom planområdet. Det finns heller inte 
några misstänkt kända föroreningar i närheten som kan 
påverka. Risken för förorening bedöms därmed som 
mycket låg. Skulle det vid framtida markarbeten 
påträffas föroreningar ska tillsynsmyndighet underrättas 
enligt 10 kap. miljöbalken. 

 
4.4.2 Översvämning 
Enligt MSB:s översvämningsportal påverkas stora delar 
av planområdet i varierad grad vid ett beräknat högsta 
flöde från Åsunden. Det motsvarar en situation där 
samtliga naturliga faktorer som bidrar till ett högt flöde 
sker samtidigt, till exempel snösmältning, nederbörd, 
vattenmättad mark med mera. Det beräknade hösta 
flödet motsvarar ett teoretiskt värsta scenario och 
bedöms grovt motsvara ett flöde med minst 10 000 års 
återkomsttid (årig sannolikhet 1/10 000). 

Figur 14. Översvämningsrisk vid ett  
beräknat högsta flöde. Källa: MSB, 2020. 



Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal, Kinda kommun
  Diarienummer: 
  SBN-2021-777 

  Sida 22 av 74 

Figur 14 visar hur viss bostadsbebyggelse riskerar att påverkas vid ett beräknat högsta 
flöde, både befintliga områden och där det planeras nya bostäder. 

Vid vidare projektering av gång- och cykelvägen ska översvämningsriskerna beaktas 
och minimeras i den mån det är möjligt. En gång- och cykelväg kan å andra sidan 
fungera som en vall vid översvämning, för att skydda sammanhållen bebyggelse, där 
bostäder ingår. 

 

4.5 Miljökvalitetsnormer 
 

4.5.1 Luftkvalitet 
För att skydda människors hälsa finns nationella miljökvalitetsnormer (MKN) för 
utomhusluft som anger hur höga halter av olika föroreningar som maximalt tillåts. 
Miljökvalitetsnormer finns bland annat för partiklar PM10 i utomhusluft (inhalering av 
partiklar med en diameter mindre än 10 mikrometer). Partiklar uppstår vid 
förbränning men också vid slitage av bromsar, vägbanor och däck. Vanliga källor är 
vägtrafiken, energiproduktion (bland annat vedeldning) samt industrier. 

Luftkvaliteten inom området påverkas framför allt av vägtrafik och eventuell 
vedeldning. Planförslaget bedöms inte medföra någon risk för att 
miljökvalitetsnormen för luft ska överskridas utan snarare påverka den positivt i och 
med att planprogrammet föreslår sträckningen av en ny gång- och cykelväg mellan 
Rimforsa och Krågedal. 

4.5.2 Vattenkvalitet 
Planområdet angränsar också till miljökvalitetsnorm för ytvatten/vattendrag, 
Åsunden, som ligger precis öster om planområdet. Kvalitetskravet är god ekologisk 
status 2021 och god kemisk ytvattenstatus. Vattenförekomsten bedöms ha god 
ekologisk status. Däremot uppnår den inte god kemisk status, på grund av att 
gränsvärdet för kvicksilver och bromerande difenylettrar (PBDE) bedöms vara högre 
än tillåtna nivåer i vattendraget. Orsaken till detta är atmosfärisk deposition av 
bromerade difenyleter och kvicksilverföroreningar och är ett problem för alla 
undersöka vattendrag i Sverige. 

Miljökvalitetsnormen bedöms sammantaget inte påverkas negativt av ett 
genomförande av planprogrammet. 

 

4.6 Trafik 
 
Inom Rimforsa samhälle finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät med god standard. 
Gång- och cykelvägnätet sträcker sig fram till Rimforsa strand, men saknar vidare 
förbindelse söder ut. 
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Inom planområdet sträcker sig väg 603 i nord-sydlig riktning. Vägen har en 
hastighetsbegränsning på mellan 50–70 kilometer i timmen. Längs vägen ligger flera 
bostäder av lantlig karaktär. Eftersom väg 603 är smal och nästintill saknar vägren, 
behöver de som går eller cyklar längs vägen färdas i blandtrafik, vilket gör dem till 
oskyddade trafikanter. Inom planområdet saknas längs väg 603 gatubelysning, vilket 
får anses vara en brist ur orienterings- och trygghetsaspekt. En ny gång- och cykelväg 

bör ges belysning under dygnets mörka 
timmar. Årsdygnstrafiken på väg 603 
mellan Rimforsa och Krågedal är 
uppmätt till cirka 250–500 fordon och 
på vissa håll mindre än 250 fordon 
(Trafikverket, 2021a). Ingen 
kollektivtrafik trafikerar väg 603. 

 
 

Figur 15. Exempel från väg 603, om hur vissa fastighetsgränser ligger dikt an vägen. Foto: Metria. 

 

4.7 Sociala frågor 
 

4.7.1 Jämställdhet 
Alla individer ska ha lika goda förutsättningar att ta sig till och från arbete, hämta och 
lämna barn på förskola och skola, handla, möjligheter till aktiviteter med mera. Detta 
gäller oavsett tillgång till olika transportsätt. En gång- och cykelväg bidrar till att öka 
jämställdheten då fler kan transportera sig med cykel jämfört med bil. 

4.7.2 Barnperspektiv 
Som barn betraktas alla människor under 18 år. Planförslaget berör barn, pojkar och 
flickor i alla åldrar. Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om 
barnets rättigheter trädde i kraft den 1 januari 2020. Beslutet innebär ett 
förtydligande om att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som 
följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser för mål och ärenden som berör barn. 

En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. 
Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 
verksamhet. Inom arbetet med planprogrammet finns barnperspektivet med som en 
faktor att belysa vid val av sträckning för gång- och cykelvägen. 

4.7.3 Tillgänglighet 
Funktionshinderperspektivet ska lyftas i ett tidigt planeringsskede för att skapa ett 
samhälle som är tillgängligt och användbart för alla oavsett ålder eller 
funktionsvariation. Tillgänglighet handlar bland annat om att det ska vara möjligt att 
ta sig fram med rullstol eller andra hjälpmedel och att det ska finnas ledstråk för 
personer med nedsatt synförmåga. För en gång- och cykelväg kan det också innebära 
att lutningar med mera utformas efter de krav eller rekommendationer som finns 
rörande god tillgänglighet. 
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4.7.4 Slutsats utifrån ett socialt perspektiv 
Om en ny gång- och cykelväg byggs mellan Rimforsa och Krågedal blir det lättare för 
människor att ta sig till närliggande grönområden. Möjlighet till rekreation, motion 
och friluftsliv ökar då vägen dels utgör en lämplig motionsslinga i sig, dels ökar 
tillgängligheten till befintliga vandringsleder och utsiktsplatser i området. Vägen har 
även en positiv inverkan på turistnäringen då Rimforsa har många kvaliteter som 
lämpar sig för vandrings- och cykelturism. Området blir mer barnvänligt då gång- och 
cykelvägen gör det tryggare för barn och unga att röra sig i området. Jämställdheten 
ökar då flera transportslag prioriteras. 
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5 Avvägningar 
Planprogrammet syftar till att ta fram och värdera ett flertal alternativa sträckningar 
för en gång- och cykelväg. Att jämföra flera alternativ med varandra innebär oftast 
en avvägning mellan olika motstående intressen. Dessa, eventuella målkonflikter, 
belyses nedan och där avvägningar kommer att krävas. 

 

5.1 Förhållandet till ianspråktagande av jordbruksmark 
Stora delar av jordbruksmarken inom planområdet har högt brukningsvärde och är 
fortfarande i produktion. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses 
på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Med jordbruksmark avses enligt 12 kap. 7 § miljöbalken åker- och betesmark som 
ingår i fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd 
om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad 
för jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 158). 

För att ta jordbruksmark i anspråk för bebyggelse krävs således att den behövs för att 
tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och att detta behov inte kan tillgodoses på 
annan mark. Kommunens bedömning är att en gång- och cykelväg i detta fall utgör 
ett väsentligt samhällsintresse som kan medföra att brukningsvärd jordbruksmark får 
tas i anspråk. Detta då det råder ett allmänt behov av en gång- och cykelväg mellan 
Rimforsa och Krågedal, vilket även pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för 
Rimforsa. Bedömningen bygger således på att denna anses ge tillräckligt stora 
positiva samhällseffekter för att överväga de negativa effekterna av förlorad 
jordbruksmark. 

I planförslaget studeras förutsättningar om att låta gång- och cykelvägen dras längs 
med kustlinjen mot Åsunden. Detta för att tillgängliggöra en vattenkontakt och på så 
vis bidra till ett högre rekreativt värde för gående och cyklister. I planområdets norra 
del består områdena närmast sjön av mestadels jordbruksmark som i sådana fall 
behöver tas i anspråk. I den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa anges att det är 
viktigt att möjligheterna att driva ett hållbart jordbruk inte försämras vid 
ianspråktagande av jordbruksmark. Jordbruksområdena bör därför inte 
fragmenteras, då ett levande jordbruk är en garant för bevarande av ett öppet och 
attraktivt stadsnära kulturlandskap. Det omgivande jordbrukslandskapet ger sin 
prägel åt landskapsbild och kulturmiljöer, vilka är två bidragande faktorer till ortens 
attraktivitet. 

Det brukade kulturlandskapet har stora rekreationsvärden och pedagogiska värden 
genom att synliggöra matens ursprung och därmed en stor betydelse för folkhälsan, 
vilket en gång- och cykelväg längs med Åsundens strandkant bedöms bidra till. Det 
öppna landskapet ska även bevaras på ett långsiktigt och ekonomiskt hållbart sätt. 
Kommunens bedömning är att det således inte handlar om att helt undvika 
ianspråktagande av jordbruksmark, utan om att inte orsaka ett alltför stort intrång i 

https://lagen.nu/1998:808#K12P7
https://lagen.nu/prop/1985/86:3
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jordbruksproduktionen. För det aktuella planförslagets del innebär detta att gång- 
och cykelvägen dras längs kantlinjen, för att minimera inverkan på det öppna 
jordbrukslandskapet. Genom detta bedöms en gång- och cykelväg påverka det öppna 
jordbrukslandskapet i ringa omfattning. 

Positiva värden är att en gång- och cykelväg längs vattnet innebär en naturlig 
förlängning av den strandpromenad som finns i norr om planområdet, längs Åsunden. 
En förlängning av strandpromenaden bedöms kunna bidra till att öka samhällets 
attraktivitet och samtidigt ge positiva konsekvenser för rekreation och friluftsliv. 
Dessa faktorer bedöms inte kunna tillgodoses på annan mark inom planområdet. 

Figur 16. Stora delar av planområdet består av jordbruksmark. Bild från Storgården. Foto: Metria. 
 

 

5.2 Förhållandet till befintlig infrastruktur 
Planförslaget ska åstadkomma ett effektivt utnyttjande av markresurser. Detta har 
sin utgångspunkt i 3 kap. 1 § miljöbalken som rör en från allmän synpunkt god 
hushållning. I detta fall handlar det om att en gång- och cykelväg ska samförläggas 
med befintlig infrastruktur i så stor utsträckning som möjligt, utan att ny 
markkorridor tas i anspråk.  

Att samförlägga en gång- och cykelväg med befintlig infrastruktur skapar ett 
sammanhängande gaturum och bedöms vara positivt både ur miljömässiga och 
ekonomiska hållbarhetsaspekter. Däremot bedöms en friliggande gång- och cykelväg, 
helt avskild från övriga fordon, bidra till en ökad trafiksäkerhet, minskat buller och 
därmed högre sociala värden. 

Det finns således olika vinningar beroende på vilken princip som tillämpas. 
Distinktionen mellan dessa aspekter belyses även i planförslaget, genom att olika 
alternativa sträckningar redovisas. Bland dessa är vissa av helt friliggande karaktär, 
medan andra följer befintlig väg i största möjliga mån. 
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5.3 Förhållandet till omkringliggande bostäder  
Ett effektmål med gång- och cykelvägen är att i största möjliga mån lokaliseras den i 
närheten av målpunkter. I synnerhet rör det sig om att uppsamla många hushåll på 
vägen, med så stort upptagningsområde som möjligt. På detta sätt kan en god 
tillgänglighet och åtkomst av gång- och cykelvägen skapas, genom att förlägga den 
nära både befintliga och kommande bostäder. I vissa av de alternativa sträckningarna 
redovisas detta genom att gång- och cykelvägen dras in mot bebyggelseområdena 
Storgården och Krågedal och därmed i nära anslutning till pågående 
detaljplaneområden. 

En nackdel med att dra gång- och cykelvägen för nära befintlig bebyggelse är att den 
i många fall kräver att viss fastighetsmark tas i anspråk. Detta gäller främst de 
bostäder som ligger dikt an väg 603 och där utrymmet är trångt för en gång- och 
cykelväg. Ett sätt att undvika detta är att låta gång- och cykelvägen skifta sida av 
vägen i samband med att den riskerar att komma för tätt inpå en bostadsfastighet. 
Dock är kommunens bedömning att i största möjliga mån undvika alltför många 
korsningar, då det kan leda till allvarliga trafikolyckor. I de alternativ som studeras 
längs väg 603 finns bostadsfastigheter nära vägkanten oavsett vilken sida som berörs. 
Kommunen bedömer att korsande av gång- och cykelväg över en bilväg är fullt 
möjligt, men att det bör ske där siktförhållandena är goda och att det tydliggörs 
genom markering i gaturum. 

Figur 17. Exempel från Uppsala där röd markbeläggning signalerar en korsningspunkt för cyklister, 
sett från gatuvy. Källa: Metria. 
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Figur 18. Exempel från 
Uppsala där röd 
markbeläggning signalerar  
en korsningspunkt för 
cyklister. Sett från flygfoto. 
Källa: Metria. 
 

5.4 Tekniska krav 
Den planerade gång- 
och cykelvägen ska 
utformas med god 
standard i fråga om 
trygghet, linjeföring 
och säkerhet. Gång- 
och cykelvägen ska 
tydligt avskiljas från 

övrig fordonstrafik på sträckan. Korsningar med anslutande vägar detaljstuderas för 
att uppnå en så trafiksäker lösning som möjligt samt för att minimera påverkan på 
motorfordonstrafiken. Planerade åtgärder utformas så att påverkan på natur- och 
kulturmiljövärden längs med gång- och cykelvägen minimeras.  

Enligt Trafikverkets (2010) GCM-handbok finns inga krav på var gång- och cykelvägar 
ska lokaliseras. De kan gå längs med en bilväg eller vara helt friliggande utanför 
biltrafiknätet.  

Gång- och cykelvägar kan vara antingen enkelriktade eller dubbelriktade. Generellt 
gäller att enkelriktade gång- och cykelvägar bäst lämpar sig inom stadsmiljö, medan 
dubbelriktade gång- och cykelvägar är att föredra i mer perifera områden. 
Dubbelriktade gång- och cykelvägar har fördelen att de är genare eftersom gator och 
andra barriärer inte behöver passeras flera gånger. Om viktiga målpunkter ligger på 
ena sidan av vägen är dubbelriktade gång- och cykelvägar lämpligare. För det aktuella 
planområdet bedöms en dubbelriktad gång- och cykelväg vara att föredra, istället för 
två enkelriktade, då det senare alternativet kräver mer yta i anspråk. 

Om inte plats finns kan gång- och cykelvägen läggas på en sida, och då på den sida 
som har flest målpunkter. Korsningar över en bilväg bör begränsas. Målpunkterna 
inom planområdet bedöms vara de tre större bebyggelseområdena (Rimforsa-
Håkantorp, Storgården och Krågedal). Det är därför lämpligast ifall gång- och 
cykelvägen passerar vid ”rätt” sida om väg 603, för en enkel anslutning till dessa.  

Vilken bredd som är lämplig för gång- och cykelvägen beror på antal fotgängare och 
cyklister samt vilken standard som ska uppnås. För det aktuella planområdet bedöms 
en dubbelriktad gång- och cykelväg som kombinerar gående och cyklister vara att 
föredra. Detta eftersom gång- och cykelflödet i landsbygdsmiljö är relativt lägre än i 
stadsmiljö. En sådan typ av bana bedöms enligt Trafikverket (2010) kunna vara cirka 
tre meter bred. 
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Noterbart är att tre meter i detta fall endast är den yta som trafikanterna nyttjar. För 
att klara exempelvis vinterväghållning, dagvattenhantering samt andra driftåtgärder, 
krävs ytterligare mark i anspråk vid planläggning. För att åtskilja gång- och cykelvägen 
mot exempelvis en körbana används en skiljeremsa i de fall dessa är bredvid 
varandra. Skiljeremsan utgör en lämplig plats för skyltar, lyktstolpar och annan 
möblering och kan på vintern användas för snöupplag. Storlek på skiljeremsa varierar 
beroende på trafikflödet, men utgör generellt sett cirka en meter i bredd. 
Dikesanvisning kan användas för att leda bort ytvatten från vägbanan där utrymmet 
är begränsat. Öppna diken längs vägkanten bör minst vara cirka en meter bred. Vid 
mindre markutrymme kan en dagvattenbrunn vara lämplig, med syftet att leda bort 
dagvatten till grönområde för naturlig infiltration. 

Sammantaget, inklusive skiljeremsa samt gång- och cykelväg, bedöms cirka fyra till 
fem meters bredd behöva tas i anspråk vid planläggning beroende på ifall dikning 
erfordras eller inte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19. Rekommenderade bredder på gång- och cykelvägar. Källa: Trafikverket, 2010. 
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En billigare lösning än kantsten och upphöjd gång- och cykelväg är så kallat gcm-stöd, 
en ”limpa” av betong som läggs mellan bilväg och gång- och cykelväg. Detta 
förutsätter att skiljelinjen synliggörs tydligt för att undvika olyckor och 
fordonsskador. 

Vid fastighetsutfarter över gång- och cykelvägen bör det tydliggöras att bilisterna ska 
lämna företräde. Detta kan göras genom att utformningen av gång- och cykelvägen 
behålls och gång- och cykelsymboler målas. Åtgärden är främst aktuell vid olika typer 
av korsningar och passager. 

Belysningen ska vara god så att mörka miljöer undviks. Belysningen ska vara jämnt, 
vilket kan uppnås genom tät belysning men lägre ljusstyrka. Då minskar kontrasterna 
mellan mörka och ljusa ytor nattetid. 

En billigare lösning än kantsten och upphöjd gång- och cykelväg är så kallat gcm-stöd, 
en ”limpa” av betong som läggs mellan bilväg och gång- och cykelväg. Detta 
förutsätter att skiljelinjen synliggörs tydligt för att undvika olyckor och 
fordonsskador. 

5.5 Bedömningsgrunder 
Både den fysiska anläggningen och själva byggandet av en gång- och cykelväg är av 
sådan omfattning att omgivningen i många avseenden kan komma att påverkas. 
Samtidigt kan resultatet av den bidra till skapande av ytterligare mervärden som idag 
saknas.  

Planprogrammets effektbedömning av studerande av alternativa lokaliseringar för 
gång- och cykelvägen har avgränsats till tio olika påverkansfaktorer som i sin tur utgår 
från de tre hållbarhetsdimensionerna1 och belyser landskapsmässiga, sociala och 
samhällsekonomiska effekter. I figur 22 redovisas påverkansfaktorerna, där det också 
framgår under vilken hållbarhetsdimension varje påverkansfaktor har kopplats till. 

 
1 De tre dimensionerna för hållbar utveckling inrymmer miljömässig hållbarhet, social hållbarhet och 
ekonomisk hållbarhet. 
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För att värdera betydelse av effekterna används en femgradig bedömningsskala som 
indikerar mått av påverkan, se figur 23. En sådan konsekvensanalys är inte 
kvantifierbar, utan bygger i detta fall endast på kvalitativa kunskapsbedömningar. 

 
 

Påverkansfaktorer 

Landskapsmässiga effekter 

• Markens beskaffenhet 
• Landskapsbild 
• Kulturmiljö 
• Naturmiljö 
• Jordbruksmark 

Sociala effekter 

• Trafiksäkerhet 
• Koppling till bebyggelse 
• Friluftsvärden 

Samhällsekonomiska effekter 

• Genomförandemöjligheter 
• Utredningsbehov 

Figur 22. Innehållsmässig avgränsning av påverkansfaktorer. 

 

 

Grad av påverkan  

 Stor positiv påverkan 

 Viss positiv påverkan 

 Oförändrad påverkan 

 Viss negativ påverkan 

 Stor negativ påverkan 

Figur 23. Bedömningsskala för konsekvensanalys. 
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6 Studerade områden och alternativ 
Planprogrammets planförslag redovisas genom att planområdet indelas i tre olika 
sektioner. Detta för att mer detaljerat studera förutsättningar och mer ingående 
redogöra för olika alternativa sträckningar av en ny gång- och cykelväg. Respektive 
sektion berör något av de tre bebyggelseområdena Rimforsa strand-Håkantorp, 
Storgården och Krågedal. För varje sektion redovisas alternativa sträckor. En 
sammanvägd effektbedömning och jämförelse mellan de olika alternativen utifrån 
påverkansfaktorerna redovisas i form av tabell. 
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6.1 Sektion Rimforsa strand-Håkantorp (A) 
Mellan Rimforsa strand och Storgården har sammanlagt sex alternativa dragningar 
av gång- och cykelvägen studerats. 

6.1.1 Alternativ A1 
Det första alternativet innebär att låta gång- och cykelvägen gå längs med väg 603 
Fredrika Bremers allé vid Rimforsa strand. Längs med väg 603 finns ett antal bostäder 
vars fastigheter gränsar till vägen. En eventuell gång- och cykelväg kan kräva intrång 
på dessa fastigheter. 

Invid Håkanstorp Lillgården, på västra sidan av väg 603 står en gammal ask som är 
skyddad som ett naturminne. Hänsyn ska tas till detta träd vid eventuell exploatering 
i området, så att det inte skadas eller att dess värden på annat vis försämras. I detta 
alternativ föreslås gång- och cykelvägen förläggas på östra sidan av väg 603 för att 
helt undvika konflikt med asken. I övrigt finns möjligheter att förlägga gång- och 
cykelvägen på bägge sidor av väg 603. Val av sida får eventuellt mer detaljerade 
studier avgöra. 

I nära anslutning till asken rinner ett mindre vattendrag i form av ett öppet dike, 
vidare ut mot Åsunden. Det vattenförande diket ingår i Håkantorps dikningsföretag 
(1955). Kulvertering av dike kan ibland kräva dispensansökan från biotopskydd. Väg 
603 passerar idag diket i form av en vägtrumma. Denna skulle behöva breddas vid 
anläggande av en eventuell gång- och cykelväg. 

Längs Fredrika Bremers allé finns en trädallé som skyddas av det generella 
biotopskyddet. Allén pekas i den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa även ut 
som regionalt intresse för kulturmiljön. Sammantaget avstånd för en gång- och 
cykelväg i A1 är cirka 1 050 meter. 

Alternativet omfattar totalt åtta fastigheter (Kinda Håkantorp 1:11, 1:12, 1:21, 1:77, 
1:78, 3:2, 4:2 och 5:1). Dessa innehas av fyra olika fastighetsägare. 

6.1.2 Alternativ A2 
Det andra alternativ som studeras är att dra gång- och cykelvägen österut genom 
jordbrukslandskapet, för att skapa ett samband till Åsunden och de 
rekreationsvärden som finns kopplade till närheten av vatten. Noterbart är att den 
befintliga gång- och cykelvägen idag sträcker sig förbi Rimforsa strand fram till 
jordbruksmarken. En gång- och cykelväg längs med strandkanten ger möjlighet till 
anslutning till befintlig gång- och cykelväg. 

För att minska intrånget på jordbruksmarken och få ett sammanhängande 
jordbrukslandskap föreslås gång- och cykelvägen i detta alternativ att förläggas längs 
åkerns östra kant. Även i detta alternativ passeras det ovan nämnda vattendraget, 
varpå kulvertering av dike kan komma att behövas. Markägandet av den aktuella 
åkern är uppdelat i fyra fastigheter i form av tegar med tre olika privata 
fastighetsägare. Dessa berörs oavsett ifall gång- och cykelvägen passerar längs med 
vattnet eller längs med väg 603 vid Håkantorp. 
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Utifrån de rekreationsvärden som en gång- och cykelväg längs vattnet kan medföra 
samt i form av en förlängning av befintlig strandpromenad i centrala Rimforsa, 
bedöms detta alternativ ge större mervärden ur ett socialt perspektiv än alternativet 
om att förlägga gång- och cykelvägen längs med väg 603. Detta bedöms dels i form 
av ökad trafiksäkerhet, då gång- och cykelvägen är helt separerad från biltrafik, dels 
genom att riksintresset för friluftsliv tillgängliggörs i större utsträckning med en ökad 
närhet till både natur- och vattenområdet och dess värden. Detta är något som idag 
saknas i området och som skulle ge positiva effekter för både människor som bor i 
Rimforsa samt besökare som vill utforska närområdet. 
 
Nackdelarna med detta alternativ är att viss areal jordbruksmark kommer att behöva 
tas i anspråk för en gång- och cykelväg längs med vattnet. Å andra sidan behöver 
detta alternativ inte ta någon hänsyn till de naturvärden som finns i alternativ A1 i 
form av asken som naturminne och trädallén mot Rimforsa strand i form av 
biotopskydd samt passering av de befintliga bostadsfastigheterna längs med väg 603. 
I denna översiktliga analys har inga större naturvärden påträffats för alternativ A2, 
varpå mer detaljerade studier kan komma att krävas för detta. Sammantaget avstånd 
för sträckan A2 är cirka 1 000 meter. 
 
Fyra fastigheter omfattas av detta alternativ (Kinda Håkantorp 1:11, 1:12, 1:77 och 
1:78). Dessa innehas av tre olika fastighetsägare. 
 
6.1.3 Alternativ A3 
I det tredje alternativet har möjligheten till att passera området Sörstugan längs med 
vattnet studerats. Sträckan som undersöks utgör ett ”kustalternativ” där gång- och 
cykelvägen följer Åsundens strandlinje. En gång- och cykelväg skulle här utgöra ett 
attraktivt rekreationsstråk, men de geotekniska förutsättningarna begränsar 
exploatering då delar av sträckan närmast vattnet innehåller torvmassor som i sådana 
fall skulle behöva schaktas.  
 
Området utgör aktiv äng- och betesmark samtidigt som det är mycket kuperat. Den 
översiktliga naturvärdesinventeringen visar att passage av Sörstugan hyser många 
äldre träd och utgör en värdekärna för ädellövskog. Dessa värdefulla naturmiljöer 
sträcker sig, längs Åsundens strand, ända ned till Storgården. 
 
Alternativ till sträcka är långt och fortsätter förbi Storgården, vilket även visas i figur 
36. Sammantaget innebär alternativet att cirka 1 800 meter ny gång- och cykelväg 
exploateras. Totalt berörs fem fastigheter av detta alternativ (Kinda Håkantorp 1:32, 
1:44, 1:5, 1:78 och Kinda Krågedal 1:3). Fastigheterna innehas av fem olika 
fastighetsägare. 
 
6.1.4 Alternativ A4 
Ett fjärde alternativ innebär att gång- och cykelvägen, i södergående riktning, viker 
av väster ut från väg 603 strax innan Sörstugan in på en enskild grusväg för att 
därefter ”runda” den västra sidan av skogsområdet norr om Jonsbo. Vidare föreslås 
gång- och cykelvägen ansluta till väg 603 igen, söder om skogsområdet, vilket innebär 
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en förhållandevis lång sträckning i ett relativt perifert läge i förhållande till 
planområdets målpunkter. Alternativet utgör därmed en korridor väster om Jonsbo, 
medan A3 utgör en korridor öster om. Järnvägen passerar strax öster om A4, som 
närmast cirka 40 meter ifrån föreslagen gång- och cykelväg. Fyra fastigheter omfattas 
av detta alternativ (Kinda Krågedal 1:16, 1:17, Kinda Äfsinge 2:6, Kinda Håkantorp 
1:77). Fastigheterna innehas av fyra olika fastighetsägare. 
 
Alternativet fortsätter fram till Storgården, vilket även visas i figur 36. Sammantaget 
innebär alternativet en sträcka på cirka 1 100 meter gång- och cykelväg. 
 
6.1.5 Alternativ A5 
Det femte alternativet hänger väl ihop med föregående A4, med skillnaden att gång- 
och cykelvägen föreslås gå väster om skogsområdet vid Mörlunda för att därefter vika 
av mot väg 603 i södergående riktning. Alternativet innebär passage förbi 
jordbruksmark. Men föreslås gå längs kanten för att orsaka ett mindre intrång. 
Alternativet förutsätter, liksom A4, att gång- och cykelvägen kan gå på enskild 
grusväg, vilket mer detaljerade studier får studera möjligheterna till. Fyra fastigheter 
omfattas här (Kinda Äfsinge 2:6, Kinda Krågedal 1:17, 1:21 och 1:7). Fastigheterna 
innehas av fyra olika fastighetsägare. 
 
Alternativet går ända fram till Storgården, vilket även visas i figur 36. Sammantaget 
innebär alternativet cirka 1 200 meter till kopplingspunkten vid A4, vilket inkluderat 
resterande sträcka fram till väg 603 är cirka 1 600 meter. 
 
6.1.6 Alternativ A6 
Det sjätte alternativet innebär att gång- och cykelvägen passerar väster om Sörstugan 
och därmed följer väg 603 och därmed en ”mittenkorridor” genom Jonsbo. Området 
omges av jordbruks- och betesmark väster om vägen och betesmark/skog öster om. 
En gång- och cykelväg bedöms kunna anordnas på bägge sidor om väg 603. Val av 
sida beror på hur gång- och cykelvägen anläggs på övriga delsträckor. Alternativet 
bedöms inte utgöra några större konflikter med andra intressen. Sträckan är även ett 
av de genaste alternativen och är cirka 350 meter fram till Storgården. Två fastigheter 
omfattas av alternativet (Kinda Krågedal 1:17 och 1:78). Fastigheterna innehas av två 
olika fastighetsägare. 
 
6.1.7 Övriga alternativa sträckningar 
Ett övrigt alternativ är att låta gång- och cykelvägen förläggas i sektionens västra del, 
mellan järnvägen och väg 603. Ett sådant alternativ har dock inte studerats närmare, 
då området dels saknar målpunkter, dels skulle riskera att innebära ett större 
ianspråktagande av brukningsbar jordbruksmark och därmed ett ingrepp på natur- 
och kulturmiljövärdena samt landskapsbilden. Skillnaden med Alternativ A2, som ju 
också föreslås på jordbruksmark, är att den senare bedöms innebära större 
rekreationsmöjligheter för allmänhet med närheten till Åsundens strand. 
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6.1.8 Sammanvägd effektbedömning och jämförelse av alternativa sträckningar 
 

Landskaps-
mässiga 
effekter 

Alternativ A1 Alternativ A2 Alternativ A3 

Markens 
beskaffenhet 

Marken består 
främst av lera-silt 
och ett mindre 
stråk med morän 
väster om väg 
603. Med de 
förutsättningar 
som finns 
gällande markens 
beskaffenhet 
erfordras 
ytterligare 
utredningar. 

Marken består 
främst av lera-silt 
med inslag av torv, 
vilket erfordrar 
ytterligare 
utredningar. 

Marken består 
främst av torv, morän 
och med ett tunt 
ytlager av lera-silt. 
Med de 
förutsättningar som 
finns gällande 
markens 
beskaffenhet 
erfordras ytterligare 
utredningar. 

Landskapsbild I detta alternativ 
antas gång- och 
cykelvägen följa 
väg 603 och 
därmed innebära 
en sammantagen 
oförändrad 
inverkan på 
landskapsbild. 

Att lokalisera gång- 
och cykelvägen 
inom ett jordbruks-
landskap innebär 
ett visst ingrepp på 
landskapsbilden. 

Att lokalisera gång- 
och cykelvägen inom 
befintligt 
beteslandskap 
innebär ett visst 
ingrepp på 
landskapsbilden. 

Kulturmiljö Alternativet 
bedöms leda till 
en oförändrad 
inverkan på 
kulturmiljön. 

Att lokalisera gång- 
och cykelvägen 
inom ett jordbruks-
landskap innebär 
ett visst ingrepp av 
kulturmiljön. 

Att lokalisera gång- 
och cykelväg genom 
befintlig betesmark 
skulle innebära ett 
ingrepp inom 
kulturmiljö-
landskapet. 

Naturmiljö Att förlägga gång- 
och cykelvägen 
längs med väg 
603, innebär att 
viss naturmark 
behöver tas i 
anspråk, men 
effekterna 
bedöms 
sammantaget bli 
oförändrade. 

Att lokalisera gång- 
och cykelvägen 
inom ett jordbruks-
landskap innebär 
ett visst ingrepp i 
naturmiljön, men 
effekterna bedöms 
sammantaget bli 
oförändrade. 

Alternativet innebär 
att ett område med 
träd att ta hänsyn till, 
tas i anspråk. 
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Jordbruksmark Alternativet 
bedöms inte ta 
någon större 
brukningsbar 
jordbruksmark i 
anspråk. 

Alternativet 
innebär ett större 
ianspråktagande av 
brukningsbar 
jordbruksmark. 
Genom att 
förslaget följer 
kanten av 
jordbruksmarken 
bedöms ingreppet 
innebära viss 
negativ påverkan. 

Alternativet bedöms 
inte ta någon större 
brukningsbar 
jordbruksmark i 
anspråk. 
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Landskaps-
mässiga 
effekter 

Alternativ A4 Alternativ A5 Alternativ A6 

Markens 
beskaffenhet 

Marken består 
främst av lera-silt, 
med vissa inslag av 
morän. Med de 
förutsättningar 
som finns gällande 
markens 
beskaffenhet 
erfordras 
ytterligare 
utredningar. 

Marken består av 
berg med ett tunt 
ytlager av morän 
samt lera-silt. Med 
dessa 
förutsättningar 
erfordras 
ytterligare 
utredningar främst 
inom områden som 
består av lera-silt. 

Marken består 
främst av morän, 
med vissa inslag av 
lera-silt.  

Landskapsbild Att lokalisera gång- 
och cykelvägen 
inom ett jordbruks-
landskap innebär 
ett visst ingrepp på 
landskapsbilden. 

Att lokalisera gång- 
och cykelvägen 
inom ett jordbruks-
landskap innebär 
ett visst ingrepp på 
landskapsbilden. 

I detta alternativ 
antas gång- och 
cykelvägen följa väg 
603 och därmed 
innebära en 
sammantagen 
oförändrad 
inverkan på 
landskapsbild. 

Kulturmiljö Att lokalisera gång- 
och cykelvägen 
inom ett jordbruks-
landskap innebär 
ett visst ingrepp av 
kulturmiljön. 

Att lokalisera gång- 
och cykelvägen 
inom ett jordbruks-
landskap innebär 
ett visst ingrepp av 
kulturmiljön. 

Alternativet 
bedöms leda till en 
oförändrad 
inverkan på 
kulturmiljön. 

Naturmiljö Innebär ett större 
intrång av ängs- och 
betesmark samt 
ädellövskog. 

Innebär intrång i ett 
område med vissa 
naturvärden. 

Att förlägga gång- 
och cykelvägen 
längs med väg 603, 
innebär att viss 
naturmark behöver 
tas i anspråk, men 
effekterna bedöms 
sammantaget bli 
oförändrade. 

Jordbruksmark Alternativet 
innebär ett visst 
ianspråktagande av 
brukningsbar 
jordbruksmark. 

Alternativet 
innebär ett större 
ianspråktagande av 
brukningsbar 
jordbruksmark. 

Alternativet 
bedöms inte ta 
någon större 
brukningsbar 
jordbruksmark i 
anspråk. 
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Sociala effekter Alternativ A1 Alternativ A2 Alternativ A3 

Trafiksäkerhet Att förlägga en 
gång- och 
cykelväg längs 
med väg 603 är 
positivt ur 
trafiksäkerhets-
synpunkt, så 
länge den är 
separerad från 
biltrafiken. 

Att gång- och 
cykelvägen 
förläggs separat 
från bilvägen 
bedöms vara 
mycket positivt ur 
trafiksäkerhets-
synpunkt. 

Att gång- och 
cykelvägen 
förläggs separat 
från bilvägen 
bedöms vara 
mycket positivt ur 
trafiksäkerhets-
synpunkt. 

Koppling till 
målpunkter 

Det finns viss 
bostads-
bebyggelse längs 
sträckan, men 
sammantaget 
bedöms effekten 
som oförändrad. 

Alternativet 
saknar helt 
koppling till 
bebyggelse, men 
erbjuder å andra 
sidan fina 
rekreations-
miljöer som kan 
utgöra ett 
väsentligt 
utflyktsmål. 

Alternativet 
saknar tydlig 
koppling till 
målpunkter, men 
erbjuder å andra 
sidan fina 
rekreations-
miljöer som kan 
utgöra ett 
väsentligt 
utflyktsmål. 

Friluftsvärden Alternativet 
bedöms leda till 
en oförändrad 
inverkan på 
friluftsvärden. 

Ökar 
allmänhetens 
tillgång till fler 
rekreativa värden 
och tillgängliggör 
riksintresset för 
friluftsliv samt 
bidrar till 
strandskyddets 
syfte. Blir även en 
förlängning av 
strand-
promenaden i 
Rimforsa. 

Ökar 
allmänhetens 
tillgång till fler 
rekreativa värden 
och tillgängliggör 
riksintresset för 
friluftsliv samt 
bidrar till strand-
skyddets syfte. 
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Sociala effekter Alternativ A4 Alternativ A5 Alternativ A6 

Trafiksäkerhet Att gång- och 
cykelvägen 
förläggs separat 
från bilvägen 
bedöms vara 
mycket positivt ur 
trafiksäkerhets-
synpunkt. 

Att gång- och 
cykelvägen 
förläggs separat 
från bilvägen 
bedöms vara 
mycket positivt ur 
trafiksäkerhets-
synpunkt. 

Att förlägga en 
gång- och 
cykelväg längs 
med väg 603 är 
positivt ur 
trafiksäkerhets-
synpunkt, så 
länge den är 
separerad från 
biltrafiken. 

Koppling 
till 
målpunkter 

Saknar tydlig 
koppling till 
målpunkter. 

Saknar tydlig 
koppling till 
målpunkter. 

Det finns relativt 
få 
kopplingspunkter 
längs sträckan, 
varpå effekten 
bedöms bli 
oförändrad.  

Friluftsvärden Alternativet 
bedöms leda till 
bättre tillgång till 
naturmiljöer. 

Alternativet 
bedöms leda till 
bättre tillgång till 
naturmiljöer. 

Alternativet 
bedöms leda till 
en oförändrad 
inverkan på 
friluftsvärden. 
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Samhälls-
ekonomiska 
effekter 

Alternativ A1 Alternativ A2 Alternativ A3 

Genomförande-
möjligheter 

Möjligheterna till 
genomförande 
bedöms inte som 
komplicerade. 
Kulvertering av 
dike kan i vissa fall 
kräva 
dispensansökan 
med hänsyn till 
biotopskydd. 
Åtgärder 
gentemot 
dikningsföretag 
kan behöva 
hanteras. 

Alternativet 
bedöms som 
något svårare att 
genomföra, då 
påverkan på 
jordbruksmarken 
ska minimeras. 
Kulvertering av 
dike kan i vissa fall 
kräva 
dispensansökan 
med hänsyn till 
biotopskydd. 
Åtgärder 
gentemot 
dikningsföretag 
kan behöva 
hanteras. 

Möjligheterna till 
genomförande 
bedöms som 
mycket   
komplicerat, då 
området är 
kuperat och brant 
på vissa håll. 

Utredningsbehov Kräver vissa 
fortsatta 
utredningar om 
hur gång- och 
cykelvägen ska gå 
på östra sidan av 
väg 603. Kräver 
passage över 
vattendrag som 
omfattas av 
dikningsföretag, 
vilket kan 
medföra vidare 
utredningar. 

 

Kräver fortsatta 
utredningar om 
hur gång- och 
cykelvägen kan gå 
på 
jordbruksmarken 
utan att göra ett 
alltför stort 
intrång. Ledningar 
behöver ses över 
så att belysning av 
vägen kan ske. 
Kräver passage 
över vattendrag 
som omfattas av 
dikningsföretag, 
vilket kan 
medföra vidare 
utredningar. 

Kräver större 
utredningar 
avseende 
projektering och 
investering i ny 
infrastruktur. 
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Samhälls-
ekonomiska 
effekter 

Alternativ A4 Alternativ A5 Alternativ A6 

Genomförande-
möjligheter 

Möjligheterna till 
genomförande 
bedöms som 
komplicerat, då 
främst betesmark 
tas i anspråk. 

Möjligheterna till 
genomförande 
bedöms som 
komplicerat, då 
främst 
jordbruksmark tas 
i anspråk. 

Möjligheterna till 
genomförande 
bedöms inte som 
komplicerade. 

Utredningsbehov Kräver fortsatta 
utredningar om 
hur gång- och 
cykelvägen kan gå 
på 
jordbruksmarken 
utan att göra ett 
alltför stort 
intrång. Ledningar 
behöver ses över 
så att belysning av 
vägen kan ske.  

Kräver fortsatta 
utredningar om 
hur gång- och 
cykelvägen kan gå 
på 
jordbruksmarken 
utan att göra ett 
alltför stort 
intrång. Ledningar 
behöver ses över 
så att belysning av 
vägen kan ske.  

Kräver vissa 
fortsatta 
utredningar om 
hur gång- och 
cykelvägen ska gå 
på östra sidan av 
väg 603. 
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Figur 26. Fastighetsytor för sektion Rimforsa-Håkantorp. Röd cirkel visar var befintlig gång- och 
cykelväg slutar. Källa: Metria. 
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Figur 27. Asken intill väg 603 som är ett utpekat naturminne. Vy mot söder. Foto: Metria. 
 

 
Figur 28. Trädallén mot Rimforsa strand, som skymtas i bakgrunden. Vy mot öster. Foto: Metria. 

Figur 29. Befintlig gång- och cykelväg vid Rimforsa strand som slutar mot åkermarken, vy mot söder. 
Foto: Metria. 
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Figur 30. Väg 603 vid Sörstugan, vy mot norr, där gång- och cykelvägen antingen bedöms kunna gå på 
östra sidan av vägen fram till Rimforsa i alternativ A1, eller vika av österut på jordbruksmarken mot 
Åsunden, alternativ A2. Foto: Metria. 

 

Figur 31. Jordbruksmarken där gång- och cykelvägen föreslås gå i alternativ A2. Vy mot öster. Foto: 
Metria. 
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Figur 32 och 33. Området Sörstugan längs med Åsunden är en passage bestående av kuperad 
ängs- och betesmark, som studeras i alternativ A3. Det övre fotot är vy mot norr, medan det 
nedre fotot är vy mot öster. Foto: Metria. 



Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal, Kinda kommun
  Diarienummer: 
  SBN-2021-777 

  Sida 48 av 74 

6.2 Sektion Storgården (B) 
Vid passage av Storgården har flera alternativa sträckningar studerats för en gång- 
och cykelväg. Huvudsakligen finns fyra alternativa förslag med olika varianter, där det 
första innebär att följa väg 603 hela sträckan (alternativ B1), det andra att gång- och 
cykelvägen viker in mot en av lokalgatorna, vid transport norrut och passerar igenom 
Storgården (B2), det tredje att vid transport norrut vika in mot Storgården för att 
sedan följa kustlinjen längs med vattnet (B3). Alternativ B4 visar olika sätt för gång- 
och cykelvägen att passera området Uddevalla och därigenom koppla väg 603 norr 
om Storgården. 

Alternativen från föregående sektion redovisas även här på karta (A3-A5).  

6.2.1 Alternativ B1 
Alternativ B1 innebär att en gång- och cykelväg går längs med väg 603 och därmed 
passerar väster om Storgården. Vid området Jonsbo, norr om Storgården är dock en 
smal passage där bostadsfastigheterna ligger i direkt anslutning till vägen. 
Byggnaderna på västra sidan ligger längre ifrån vägen än vad de på östra sidan gör (se 
figur 38 och 39). Med tanke på att det i området är en backe och skymd kurva, lämpar 
det sig inte med en korsning från den ena sidan till den andra.  

I detta alternativ föreslås gång- och cykelvägen förläggas på östra sidan av väg 603 
för att helt undvika konflikt med de bostadsfastigheter som ligger dikt an vägen söder 
om Storgården, innan Krågedal (se figur 34). I övrigt finns möjligheter att förlägga 
gång- och cykelvägen på bägge sidor av väg 603. Val av sida får eventuellt mer 
detaljerade studier avgöra. Det finns även möjligheter till korsningspunkter på sina 
håll där sikten är god. Dock ska allt för många korsningar undvikas, då de bedöms 
som negativa ur trafiksäkerhetssynpunkt. Istället bör så få korsningar som möjligt för 
oskyddade trafikanter eftersträvas. 

Längre söder ut, innan Krågedal finns en fornlämning i form av en milsten intill 
vägkanten på östra sidan av väg 603. Med tanke på att gång- och cykelvägen föreslås 
gå på den östra sidan för att undvika den bostadsbebyggelse som finns dikt an vägen 
på den västra sidan behöver passering av fornlämningen ske. Avståndet mellan 
vägkant och fornlämningen är cirka fem meter, varpå en gång- och cykelväg bedöms 
kunna passera utan att påverka fornlämningen negativt. Vid fornlämningen kan gång- 
och cykelvägen löpa jämsides med väg 603 för att på så sätt minska påverkan. Mer 
detaljerade studier kan, i ett senare planeringsskede, komma att krävas för att 
undvika skada på fornlämningen. Sammantaget är sträckan B1 mellan Jonsbo i norra 
Storgården till Krågedal i söder cirka 1 300 meter. 

Då alternativet sträcker sig längs väg 603 berörs ett flertal jordbruks- och 
bostadsfastigheter. Sammanlagt rör det sig om följande fastigheter: Kinda Äfvsinge 
S:12, Kinda Håkantorp 1:5, 1:10, 1:24, 1:25, 1:26, 1:35, 1:36, 1:38, 1:7, 1:77, 1:78, 
Kinda Krågedal 1:16, 1:17, 1:29, 1:3, 1:34, 1:35, 1:37, 1:7, 2:6, 2:7 och S:4. I 

 
2 En samfällighet som utgör en del av väg 603. Omfattas därmed oavsett vilken sida av väg 603 som 
gång- och cykelvägen lokaliseras.  
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sammanställningen har samtliga fastigheter längs vägen inräknats. 13 fastigheter 
berörs öster om väg 603 och 12 fastigheter berörs väster om väg 603. 

Figur 35. Fornlämningen nära väg 603 i form av en milsten. Avståndet mellan vägkant och 
fornlämningen bedöms vara tillräckligt för att inrymma en gång- och cykelväg, vy mot norr. Foto: 
Metria. 
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6.2.2 Alternativ B2 
Inom Storgården där det är relativt korta men trånga sektioner kan det vara lämpligt 
att inte anlägga en separerad gång- och cykelväg, utan låta dessa få gå bland övrig 
trafik, exempelvis på lokalgator inne i ett bostadskvarter. För alternativ B2 behöver 
kapaciteten inom Storgårdens lokalgator säkerställas. Med ett relativt glest 
trafikflöde på dessa gator bedöms oskyddade trafikanter kunna samsas med 
motordrivna transportmedel tämligen säkert. Dock kan skyltning behövas för att 
skapa en god orienterbarhet samt att cyklar har företräde vid övergångar. 
Planläggning av gång- och cykelvägen behöver samplaneras med den nya 
detaljplanen i området, då den även kan ge upphov till ökade trafikmängder lokalt. 

Vid Storgården finns en mangårdsbyggnad som enligt översiktsplan för Rimforsa är 
utpekad som regionalt intresse för kulturmiljö. Denna bedöms inte påverkas negativt 
ifall gång- och cykelvägen förläggs genom bostadsområdet vid Storgården. Snarare är 
bedömningen att tillgängligheten till den kulturhistoriska bygganden kan öka. 
Upptagningsområdet för gång- och cykelvägen blir också större ifall den dras genom 
bostadsområdet vid Storgården, i synnerhet då det planeras för ny 
bostadsbebyggelse inom området och fler människor kan nyttja gång- och 
cykelvägen. 

Två fastigheter omfattas (Kinda Håkantorp 1:5 och Kinda Krågedal 1:3). Bägge 
fastighetsägarna bedöms dock som positiva till planläggning, då det planeras varsin 
detaljplan på respektive mark. Längsta avståndet för alternativ B2, såsom det 
redovisas i figur 36 är cirka 675 meter. 

6.2.3 Alternativ B3 
Alternativ B3 som är föreslagen att löpa mot vattnet och i en yttre båge gentemot 
bostadsområdet vid Storgården, kan öka tillgängligheten till området närmast vattnet 
vilket är positivt för riksintresse för friluftsliv. Dock ligger denna väg bortanför det 
pågående detaljplaneområdet, vilket gör att upptagningsområden blir mindre i dess 
absoluta närhet. Området närmast strandlinjen är ett riskområde för översvämning. 
Ett alternativ kan därför vara att för denna sträckning anlägga en gång- och cykelväg 
med grus för att öka infiltrationen och sakta ner hastigheten på dagvattnet jämfört 
med hårdgjord yta i form av asfalt. En grusad väg kan å andra sidan försämra 
framkomligheten och upplevas som en sämre vägstandard.  

En fastighet omfattas av alternativet (Kinda Håkantorp 1:5). Sammantaget avstånd 
för sträckan, såsom det illustreras i figur 36 är cirka 600 meter. 

6.2.4 Alternativ B4 
I alternativ B4 föreslås gång- och cykelvägen gå öster om skogsområdet Uddevalla 
och genom ett mindre bostadsområde. Här finns olika förslag på hur gång- och 
cykelvägen skulle kunna dras, där möjligheterna för detta behöver studeras mer 
detaljerat.  

Uppemot åtta fastigheter kan omfattas (Kinda Håkantorp 1:25, 1:40, 1:41 1:42, 1:43 
1:44 1:45 och 1:78). Dessa innehas av fem olika fastighetsägare. Det är ytterst osäkert 
hur dessa förhåller sig till en gång- och cykelväg inom/i närheten av deras fastigheter. 



Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal, Kinda kommun
  Diarienummer: 
  SBN-2021-777 

  Sida 51 av 74 

 

 

  



Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal, Kinda kommun
  Diarienummer: 
  SBN-2021-777 

  Sida 52 av 74 

6.2.5 Sammanvägd effektbedömning och jämförelse av alternativa sträckningar 
 

Landskaps-
mässiga 
effekter 

Alternativ 
B1 

Alternativ B2 Alternativ 
B3 

Alternativ 
B4 

Markens 
beskaffenhet 

Inom detta 
alternativ består 
marken av 
morän, lera-silt 
och berg med 
ett tunt ytlager 
av morän. Med 
dessa 
förutsättningar 
erfordras 
ytterligare 
utredningar 
främst inom 
områden som 
består av lera-
silt. 

Inom detta 
alternativ består 
marken av 
morän, lera-silt 
och mindre 
område med 
berg. Med dessa 
förutsättningar 
erfordras 
ytterligare 
utredningar 
främst inom 
områden som 
består av lera-
silt. 

Inom detta 
alternativ består 
marken till 
största delen av 
lera-silt med 
mindre område 
av morän. Med 
dessa 
förutsättningar 
erfordras 
ytterligare 
utredningar 
främst inom 
område som 
består av lera-
silt. 

Inom detta 
alternativ består 
marken av till 
största delen 
lera-silt med 
mindre område 
av morän. Med 
dessa 
förutsättningar 
erfordras 
ytterligare 
utredningar 
främst inom 
områden som 
består av lera-
silt. 

Landskapsbild I detta 
alternativ antas 
gång- och 
cykelvägen följa 
väg 603 och 
därmed 
innebära en 
sammantagen 
oförändrad 
inverkan på 
landskapsbild. 

I detta alternativ 
antas gång- och 
cykelvägen gå 
genom ett 
bostadsområde, 
vilket bedöms 
innebära en 
sammantagen 
oförändrad 
inverkan på 
landskapsbild. 

Med tanke på 
närheten till 
närliggande 
bebyggelse 
bedöms ingen 
större effekt på 
landskapsbild. 

Alternativet 
bedöms leda till 
en oförändrad 
påverkan 
avseende 
landskapsbild. 

Kulturmiljö Alternativet 
bedöms leda till 
en oförändrad 
inverkan på 
kulturmiljön. 

Gång- och 
cykelvägen 
passerar genom 
ett område med 
kulturmiljö-
värden. 

Att lokalisera 
gång- och 
cykelvägen 
inom ett 
jordbruks-
landskap 
innebär ett visst 
ingrepp av 
kulturmiljön. 

Alternativet 
bedöms leda till 
en oförändrad 
inverkan på 
kulturmiljön. 
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Naturmiljö Alternativet 
bedöms leda till 
en oförändrad 
inverkan på 
naturmiljön. 

Alternativet 
bedöms leda till 
en oförändrad 
inverkan på 
naturmiljön. 

Innebär att viss 
naturmark tas i 
anspråk. 

Innebär att viss 
naturmark tas i 
anspråk. 

Jordbruksmark Alternativet 
bedöms inte ta 
någon 
brukningsbar 
jordbruksmark i 
anspråk. 

Alternativet 
bedöms inte ta 
någon större 
brukningsbar 
jordbruksmark i 
anspråk. 
Sammantaget 
bedöms en 
oförändrad 
effekt. 

En större del av 
jordbruksmark 
tas i anspråk. 
Genom att 
förslaget följer 
kanten av 
jordbruks-
marken bedöms 
ingreppet 
innebära en 
ringa negativ 
påverkan. 

Alternativet 
bedöms leda till 
en 
sammantaget 
oförändrad 
inverkan på 
jordbruksmark. 
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Sociala 
effekter 

Alternativ 
B1 

Alternativ B2 Alternativ 
B3 

Alternativ 
B4 

Trafiksäkerhet Att förlägga en 
gång- och 
cykelväg längs 
med väg 603 är 
positivt ur 
trafiksäkerhetss
ynpunkt, så 
länge den är 
separerad från 
biltrafiken. 

Att gång- och 
cykelvägen 
förläggs inom ett 
bostadsområde 
bedöms bidra till 
en mer 
trafiksäker miljö. 

Att gång- och 
cykelvägen 
förläggs separat 
från bilvägen 
bedöms vara 
mycket positivt 
ur 
trafiksäkerhets-
synpunkt. 

Att gång- och 
cykelvägen 
förläggs inom 
ett 
bostadsområde 
bedöms bidra 
till en mer 
trafiksäker 
miljö. 

Koppling till 
målpunkter 

Alternativet 
bidrar till viss 
positiv 
måluppfyllelse, 
då gång- och 
cykelvägen 
samlar upp en 
mindre del av 
bebyggelsen 
inom området. 

Alternativet 
bidrar till hög 
positiv 
måluppfyllelse, 
då gång- och 
cykelvägen 
samlar upp en 
större del av 
bebyggelsen inom 
området. I 
synnerhet det nya 
bostadsområdet 
bedöms få närhet 
till gång- och 
cykelvägen.  

Alternativet 
bidrar till viss 
positiv 
måluppfyllelse, 
då gång- och 
cykelvägen 
samlar upp en 
mindre del av 
bebyggelsen 
inom området. 

Alternativet 
bidrar till viss 
positiv 
måluppfyllelse, 
då gång- och 
cykelvägen 
samlar upp en 
mindre del av 
bebyggelsen 
inom området. 

Friluftsvärden Alternativet 
bedöms leda till 
en oförändrad 
inverkan på 
friluftsvärdena. 

Att förlägga gång- 
och cykelvägen 
inom 
bostadsområdet 
bedöms 
sammantaget 
innebära 
oförändrade 
effekter avseende 
friluftsvärdena. 

Ökar 
allmänhetens 
tillgång till fler 
rekreativa 
värden och 
tillgängliggör 
riksintresset för 
friluftsliv samt 
bidrar till 
strandskyddets 
syfte. 

Alternativet 
bedöms leda till 
en 
sammantaget 
oförändrad 
inverkan på 
trafiksäkerhet. 
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Samhälls-
ekonomiska 
effekter 

Alternativ 
B1 

Alternativ 
B2 

Alternativ 
B3 

Alternativ 
B4 

Genomförande-
möjligheter 

Genomförande-
möjligheterna 
bedöms som 
komplicerade. 
Då flera 
fastigheter 
ligger dikt an 
väg 603. 

Alternativet 
bedöms ha goda 
möjligheter till 
att genomföras, 
med tanke på 
att området ska 
planläggas i 
närtid. 

Alternativet 
bedöms som 
något svårare 
att genomföra, 
då påverkan på 
jordbruksmark 
ska minimeras. 

Möjligheterna 
till 
genomförande 
bedöms som 
komplicerade 
med tanke på 
markägo-
förhållandena. 

Utrednings-
behov 

Behöver utredas 
hur dragning av 
gång- och 
cykelväg kan ha 
så liten inverkan 
som möjligt på 
angränsande 
fastigheter. 

Dimensionering 
av gång- och 
cykelvägen kan 
ske inom 
detaljplane-
processen för 
det tänka 
bostads-
området. 
Genom detta 
kan 
samordnings-
vinster göras. 

Kräver större 
fortsatta 
utredningar hur 
gång- och 
cykelvägen kan 
gå på 
jordbruksmark 
utan att göra ett 
alltför stort 
intrång. 
Ledningar 
behöver ses 
över så att 
belysning av 
vägen kan ske. 
Över-
svämningsrisk 
kan behöva 
utredas.  

Hur gång- och 
cykelvägen kan 
passera berörda 
fastigheter samt 
möjligheterna 
att låta gång- 
och cykelvägen 
gå på 
jordbruksmark 
behöver 
utredas. 
Ledningar 
behöver ses 
över så att 
belysning av 
vägen kan ske. 
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Figur 37. Fastighetsytor för sektion Storgården. Källa: Metria. 
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Figur 38 och 39. Väg 603 i höjd med Jonsbo har en smal passage, med fastighetstomter direkt mot 
vägen. Berg i dagen förekommer längs delar av vägkanten. Bägge fotona visar vy mot söder. Foto: 
Metria. 

Figur 40. Passage där alternativ B4 föreslås ansluta väg 603 från Storgården. Vy mot öster. Foto: 
Metria. 
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Figur 41. Området vid Storgården som ska detaljplaneläggas. Vy mot söder. Foto: Metria. 

Figur 42. Exempel vid Rimforsa strand där gång- och cykelvägen går i blandtrafik på lokalgata. Foto: 
Metria. 
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6.3 Sektion Krågedal (C) 
Inom sektion Krågedal har tre alternativ för gång- och cykelvägen studerats.  

6.3.1 Alternativ C1 
Ett förslag till korridor innebär att låta gång- och cykelvägen dras genom en enskild, 
idag grusad, väg (Murgrönevägen) genom det nya bostadsområde som exploateras 
på höjden vid Krågedal i närheten av Murgröneberget. Detta är ett relativt nytt och 
attraktivt bostadsområde på en bergsplatå som erbjuder utsikt över Åsunden.  

En potentiell svårighet med att förlägga gång- och cykelvägen längs Murgrönevägen 
är terrängen i området som delvis är oerhört kuperad. Den översiktliga bedömningen 
är dock att det är fullt möjligt att anlägga en gång- och cykelväg här, men att 
detaljerade studier behöver klargöra så att lutningen inte blir för brant, då det 
riskerar att bli mindre attraktivt för gående och cyklister. Största godtagbara lutning 
för en gång- och cykelväg är maximalt åtta procent (Trafikverket 2021b). 

Murgrönevägen ansluter sedan till väg 603 i norr, där det ska upprättas en detaljplan 
för nya bostäder. Här finns sedan två olika alternativ på hur gång- och cykelvägen ska 
ansluta till väg 603 på östra sidan av denna, för att undvika bebyggelse som finns 
närmast vägen norröver på västra sidan. 

6.3.2 Alternativ C2 och C3 
Bland de två alternativa korsningarna av väg 603 vid detaljplanen för Krågedal 1:3, 
handlar det ena alternativet om att gång- och cykelvägen går igenom det planerade 
bostadsområdet och ansluter till en grusväg strax norr om detaljplanens planområde 
för att därefter korsa väg 603 och gå över på den östra sidan (alternativ C2). Det andra 
alternativet är att gång- och cykelvägen korsar väg 603 i södra delen av det planerade 
bostadsområdet och förläggs på den östra sidan om vägen (alternativ C3). 

Sträckan från väg 603 i planområdets södra del längs Murgrönevägen fram till där 
alternativen C2 och C3 delar sig, är cirka 875 meter. Sammantagna avstånd för 
alternativen så som de redovisas i figur 43 är sedan cirka 185 meter för C2 och cirka 
230 meter för C3. 

Att låta gång- och cykelvägen gå igenom Krågedal, närmast Murgröneberget bidrar 
till ett stort upptagningsområde av permanentboende, samtidigt som en gång- och 
cykelväg intill Murgröneberget även bedöms förbättra allmänhetens tillgång till det 
biotopskyddade området. Sammantaget bidrar detta till stor måluppfyllelse ur social 
hållbarhetssynpunkt, både avseende trafiksäkerhet och attraktivitet samt tillgång till 
naturmiljöer för människor. 

Endast fastigheten Kinda Krågedal 1:3 berörs av de olika alternativen. Markägaren, 
som är samma för både C2 och C3, bedöms vara positiv till planläggning. 
Markägoförhållandena bedöms därmed som gynnsamma. 

6.3.3 Alternativ C4 
Det fjärde alternativet har en annan korridor jämfört med de övriga två och följer i 
stället väg 603 längs vattnet. Vägen är smal i detta parti, och tekniskt svårt att 



Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal, Kinda kommun
  Diarienummer: 
  SBN-2021-777 

  Sida 60 av 74 

komplettera med en gång- och cykelväg med berg sluttande ned mot vägen samtidigt 
som det är vägräcken dikt mot vattnet.  

Vid byggnation på östra sidan av väg 603 kommer det att krävas sprängningar mot 
berget, där det dessutom ligger ett befintligt bostadsområde ovan vägen, vilket 
medför en rad utmaningar. Vid all typ av sprängning finns alltid risker att byggnader 
i närområdet skadas samtidigt som framkomligheten längs med vägen begränsas 
under byggtiden. Att spränga i berg innebär även fördyringar. 

Om gång- och cykelvägen skulle förläggas på västra sidan av väg 603, längs med 
vattnet, kommer det att krävas ett mycket omfattande arbete med att fylla ut marken 
med fyllnadsmassor för att tillskapa ett större markområde. Detta skulle i sin tur leda 
till att det krävs en naturvärdesinventering längs med vägsträckan för att se ifall det 
finns arter som kan vara av skyddande grad. Det krävs vidare en anmälan eller 
ansökan om tillstånd om vattenverksamhet ifall området ska fyllas ut med 
fyllnadsmassor, vilket görs hos länsstyrelsen. Under denna process är det heller inte 
säkert att länsstyrelsen godkänner en sådan ansökan vilket gör alternativets 
genomförandebarhet osäker. Områdets geotekniska förutsättningar är dock goda 
med moränjord som är en stabil jordart att bygga både bostäder och väg på. 

Ur ett socialt perspektiv är denna sträckning inte att föredra, då den inte har samma 
upptagningsområde med boende som de övriga C-alternativen. Figur 10 visar till 
exempel att det bor relativt få permanentboende närmast väg 603. Trafiksäkerheten 
är också sämre med den smala och långa kurvan längs med vägen, vilket utgör större 
risk för olycka – även om gång- och cykelvägen skulle vara helt separerad från övrig 
vägbana. 

Sträckan för exploatering av en ny gång- och cykelväg i alternativ C4 skulle i sådana 
fall bli runt 1 200 meter, så som sträckan redovisas i figur 43. 

6.3.4 Övriga alternativa sträckningar 
Ett övrigt alternativ som inte har fördjupats i lika hög utsträckning vore att låta gång- 
och cykelvägen gå rakt igenom skogsområdet Murgröneberget, vilket skulle innebära 
byggnation inom ett biotopskyddsområde med höga naturvärden och därmed risk för 
skador på den biologiska mångfalden.  

Enligt SGU (Sveriges geologiska undersökning) omfattas området av berg med ett 
tunt ytlager av morän. Marken bedöms därmed som stabil. 

Ur ett socialt perspektiv kan det ge positiva effekter att dra gång- och cykelvägen 
genom Murgröneberget då människor får en ökad tillgänglighet till skogsområdet och 
därmed en attraktiv målpunkt. Nackdelarna är att den inte har samma 
upptagningsområde av boenden i närområdet. 
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6.3.5 Sammanvägd effektbedömning och jämförelse av alternativa sträckningar 
 

Landskaps-
mässiga 
effekter 

Alternativ 
C1 

Alternativ 
C2 

Alternativ 
C3 

Alternativ 
C4 

Markens 
beskaffenhet 

I detta 
alternativ 
består marken 
till största 
delen av 
morän med 
inslag av berg 
med ett tunt 
ytlager av 
morän. 
Marken 
bedöms 
därmed som 
stabil. 

I detta alternativ 
består marken 
av lera-silt, 
vilket erfordrar 
ytterligare 
utredningar. 

 

I detta 
alternativ består 
marken av lera-
silt och torv, 
vilket erfordrar 
ytterligare 
utredningar. 

I detta 
alternativ 
består marken 
till största 
delen av 
morän. 
Marken 
bedöms 
därmed som 
stabil. 

Landskapsbild I detta 
alternativ 
antas gång- 
och 
cykelvägen 
löpa längs 
med befintlig 
väg och 
därmed 
innebära en 
sammantagen 
oförändrad 
inverkan på 
landskaps-
bilden. 

Landskapet 
kommer att 
förändras i och 
med 
planläggning av 
nya bostäder, 
där sträckning 
av gång- och 
cykelväg 
bedöms vara ett 
marginellt inslag 
i landskapet - i 
förhållande till 
ny bebyggelse. 

I detta 
alternativ antas 
gång- och 
cykelvägen följa 
väg 603 och 
därmed 
innebära en 
sammantagen 
oförändrad 
inverkan på 
landskapsbild. 

I detta 
alternativ 
antas gång- 
och 
cykelvägen 
löpa längs med 
befintlig väg, 
väg 603, vilket 
sammantaget 
bedöms ge en 
oförändrad 
inverkan på 
landskaps-
bilden. 

Kulturmiljö Alternativet 
bedöms leda 
till en 
oförändrad 
inverkan på 
kulturmiljön. 

Alternativet 
bedöms leda till 
en oförändrad 
inverkan på 
kulturmiljön. 

Alternativet 
bedöms leda till 
en oförändrad 
inverkan på 
kulturmiljön. 

Alternativet 
bedöms leda 
till en 
oförändrad 
inverkan på 
kulturmiljön. 

Naturmiljö Förutsatt att 
gång- och 
cykelvägen 
anläggs på den 

Alternativet 
innebär 
ianspråktagande 
av 

Alternativet 
bedöms inte ta 
någon 
brukningsbar 

Alternativet 
innebär en 
negativ 
påverkan på 
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östra sidan om 
befintlig väg 
för att inte 
påverka 
naturområdet 
Murgröne-
berget, 
bedöms 
alternativet ha 
en oförändrad 
påverkan på 
naturmiljön.  

jordbruksmark. 
Ett motiv till 
detta utgår från 
förutsättningen 
att området ska 
planläggas för 
nya bostäder.  

jordbruksmark i 
anspråk. 

naturmiljön, 
avseende 
eventuell 
sprängning 
alternativ 
utfyllnad av 
mark mot 
vattnet. 

Jordbruksmark Alternativet 
innebär inget 
ianspråktagan
de av 
jordbruks-
mark. 

Alternativet 
innebär ett 
större 
ianspråktagande 
av brukningsbar 
jordbruksmark. 

Alternativet 
innebär ett 
inget 
ianspråktagande 
av brukningsbar 
jordbruksmark. 

Alternativet 
innebär inget 
ianspråktagan
de av 
jordbruks-
mark. 
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Sociala 
effekter 

Alternativ 
C1 

Alternativ 
C2 

Alternativ 
C3 

Alternativ 
C4 

Trafiksäkerhet Alternativet 
innebär att 
gång- och 
cykelvägen 
förläggs invid 
ett befintligt 
bostads-
område längs 
med en 
befintlig väg 
och bedöms 
därmed bidra 
till en mer 
trafiksäker 
miljö för gång- 
och cykel-
trafikanter. 

Att gång- och 
cykelvägen 
förläggs inom 
ett bostads-
område 
bedöms bidra 
till en mer 
trafiksäker 
miljö. 

Alternativet 
innebär att 
gående och 
cyklister 
behöver korsa 
väg 603. 
Beroende på 
hur 
korsningen 
utformas kan 
effekten av 
trafiksäkerhet 
variera. Varje 
korsning, som 
inte är 
planskild, 
utgör dock en 
risk. 

Då väg 603 
både är smal 
och kurvig i 
detta parti 
råder stor risk 
för 
trafikolyckor. 
Att förlägga 
gång- och 
cykelvägen 
trafikseparerat 
från bilvägen 
skulle mildra 
riskbilden 
något.  

Koppling till 
målpunkter 

Alternativet 
bidrar till hög 
positiv mål-
uppfyllelse, då 
föreslagen 
gång- och 
cykelväg 
kommer löpa 
invid ett 
befintligt 
bostads-
område. 

Alternativet 
bidrar till hög 
positiv mål-
uppfyllelse, 
där nytt 
bostads-
område 
bedöms få 
närhet till 
gång- och 
cykelvägen.  

Alternativet 
bidrar till viss 
positiv mål-
uppfyllelse, 
där nytt 
bostads-
område 
bedöms få 
närhet till 
gång- och 
cykelvägen. 

Alternativet har 
inte några 
direkta 
målpunkter och 
bedöms vara 
oförändrat 
även fort-
sättningsvis. 
Det är få 
permanent-
boende längs 
med vägen. 

Friluftsvärden Att förlägga 
gång- och 
cykelvägen 
invid 
Murgröne-
berget 
bedöms 
sammantaget 
innebära 
positiva 
effekter 
avseende 
friluftslivet. 

Alternativet 
innebär 
oförändrade 
effekter 
avseende 
frilufts-
värdena. 

Alternativet 
bedöms inte 
innebära 
någon 
förändring 
avseende 
friluftsvärden. 

Att förlägga 
gång- och 
cykelvägen 
invid väg 603 
bedöms ge 
oförändrade 
effekter 
avseende 
friluftsvärdena 
då det redan 
idag är svårt att 
nyttja 
strandområdet. 
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Samhälls-
ekonomiska 
effekter 

Alternativ 
C1 

Alternativ 
C2 

Alternativ 
C3 

Alternativ 
C4 

Genomförande-
möjligheter 

Möjligheterna 
till 
genomförande 
bedöms som 
genomförbar. 
Dock kommer 
det krävas en 
projektering 
av väg då 
området delvis 
är oerhört 
kuperat och 
behöver 
utredas för att 
säkerställa en 
lutning på max 
åtta procent 
enligt rådande 
riktlinjer från 
VGU. 

Alternativet 
bedöms ha 
goda 
möjligheter till 
att genomföras, 
med tanke på 
att området ska 
planläggas i 
närtid. 

Möjligheterna 
till genom-
förande bedöms 
inte som 
komplicerade. 

Möjlig-
heterna till 
genom-
förande 
bedöms som 
svåra. Det 
krävs flera 
utredningar, 
ansökningar 
och är inte 
ekonomiskt 
försvarbart. 
Varken i 
projektering 
eller vid 
byggnation. 

Utrednings-
behov 

Det kommer 
krävas en 
projektering av 
väg för att 
säkerställa att 
gång- och 
cykelvägen har 
en maxlutning 
på åtta 
procent enligt 
rådande 
riktlinjer från 
VGU. 

 

 

Dimensionering 
av gång- och 
cykelvägen kan 
ske inom 
detaljplane-
processen för 
det tänka 
bostads-
området, vilket 
gör att 
samordnings-
vinster kan 
göras. 

Kräver fortsatta 
utredningar, 
dels vas gäller 
korsning över 
väg 603, dels 
hur gång- och 
cykelvägen ska 
gå på östra 
sidan av vägen. 

Kräver främst 
geoteknisk 
under-
sökning och 
eventuell 
ansökan om 
tillstånd för 
vatten-
verksamhet, 
hos 
länsstyrelsen, 
om området 
ska fyllas ut. 
Det kan också 
krävas 
sprängning 
av berg inom 
området. 
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Figur 44.  I planområdets södra del är 
förutsättningarna för att anlägga en gång- 
och cykelväg längs med väg 603 svåra, med 
berghäll på ena sidan och vägräcke mot 
vattnet på andra sida. Vy mot norr. Foto: 
Metria. 

 

 

 

 

 

 

Figur 45. Murgrönevägen som går från väg 603 till bostadsområdet i Krågedal, vy mot väster. Foto: 
Metria. 

Figur 46. Murgrönevägen är kuperad. Vy mot norr. Foto: Metria. 
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Figur 47. Fastighetsytor för sektion Krågedal. Källa: Metria. 
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I figur 34 visas svårigheterna med att förlägga en gång- och cykelväg på östra sidan 
av väg 603 mellan Storgården och Krågedal, då bostadsfastigheterna ligger dikt an 
vägen. Gång- och cykelvägen föreslås därför gå på östra sidan mellan dessa områden 
för att därefter, i södergående riktning, ansluta till Murgrönevägen på västra sidan av 
väg 603. För att åstadkomma en säker korsning av gång- och cykelvägen över väg 603 
skulle en cykelöverfart intill detaljplaneområdet vid Krågedal 1:3 kunna vara en 
lösning och i sådana fall utformas i samband med detta detaljplanearbete. En 
cykelöverfart med övergångsställe och eventuellt farthinder skulle även kunna vara 
en lösning för att få ned hastighetsgränsen intill det nya bostadsområdet och därmed 
öka trafiksäkerheten dels för boende, dels för oskyddade trafikanter. Vid en 
cykelöverfart har fordonsförare väjningsplikt gentemot cyklister, på samma sätt som 
de har väjningsplikt gentemot gående på ett övergångsställe. Cirka 30 kilometer i 
timmen bedöms som rekommenderad hastighet för fordonstrafik vid en sådan 
cykelpassage. 

Figur 48. Exempel på cykelöverfart från Linköping. Källa: Google, 2021.  
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6.4 Nollalternativ 
Ett nollalternativ beskriver planområdets sannolika utveckling om inte en ny gång- 
och cykelväg skulle anläggas. Nollalternativet ska inte förväxlas med nuläget, utan 
kan användas som ett jämförelsealternativ vid upprättande av olika alternativa 
bedömningar och syftar till att ge en tydligare indikation om vad som kan ske ifall 
inget genomförs. 

Med cirka 50–100 nya bostäder mellan Rimforsa och Krågedal kommer antalet resor 
inom aktuellt planområde att öka. Med bristfällig tillgång till gång- och 
cykelinfrastruktur, samt avsaknad av kollektivtrafik i området, bedöms majoriteten 
av dessa transporter att ske med bil. Detta bedöms generera ökade utsläpp av 
växthusgaser samt en ökad olägenhet avseende trafikbuller. 

Om det inte skulle byggas en gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal 
kommer trafiksäkerheten för oskyddade gång- och cykeltrafikanter fortsatt vara 
riskfylld och otrygg. Människor, oavsett ifall det rör sig om barn, vuxna och äldre, 
skulle fortsatt utsättas för stora risker ifall de går eller cyklar längs med väg 603. 
Tillgängligheten till olika rekreationsområden skulle vara bristfällig och framtida 
bostadsområden som planeras längs med väg 603 skulle bli mindre attraktiva för 
exempelvis barnfamiljer. Detta då särskilt trafiksäkra miljöer för barn är en viktig 
aspekt för många vid val av bostadsområde. Kommunen skulle heller inte medverka 
till minskat bilberoende och därmed heller inte minska klimatavtrycket. Varken 
nationella miljömål eller delar av de globala hållbarhetsmålen skulle kunna uppfyllas. 
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7 Samlad bedömning 
 
För sektionen Rimforsa-Håkantorp visar en översiktlig konsekvensbedömning att 
alternativ A2, om att förlägga gång- och cykelvägen längs med Åsundens strand, 
bedöms ge störst positiva effekter vad gäller sociala värden, genom en ökad 
tillgänglighet till natur- och friluftsvärden för allmänhet. Ifall konsekvenserna för 
intrång av jordbruksmark kan begränsas liksom möjligheterna att geotekniskt anlägga 
en gång- och cykelväg i detta område, är den översiktliga bedömningen att detta 
alternativ ger ett större mervärde än övriga A-alternativ. Utifrån analysen av sektion 
Rimforsa-Håkantorp är det svårt att passera kustområdet förbi Sörstugan. Det är 
också en svårighet att gå väster om väg 603, då det är kuperat samt kräver 
markanspråk inom skogsområde, ängs- och betesmarker. 

För sektion Storgården bedöms alternativ B2, att låta gång- och cykelvägen gå genom 
Storgården vara det förslag som bidrar till störst måluppfyllelse, då många boende 
får nära tillgång till gång- och cykelvägen i ett relativt trafiksäkert område. Ifall gång- 
och cykelvägen dessutom bedöms kunna gå på lokalgator inom Storgården behövs 
inga större investeringskostnader, mer än skyltning alternativt målning av asfalt som 
visar en god orienterbarhet för cyklister och gående som inte bor i Storgården. 

Passagen av Jonsbo är en flaskhals som i denna översiktliga studie har belysts i ett 
antal olika sträckningar, antingen väster om väg 603 (A4 och A5), igenom via väg 603 
(B1), eller öster om vägen antingen förbi boende i norra Storgården (B4) alternativt 
längs Åsundens strand (A3). B4 bedöms bidra till störst måluppfyllelse av samma 
anledning som för B2. Dock är det osäkert hur dessa fastighetsägare ställer sig till en 
gång- och cykelväg på deras mark, varpå alternativet B1, eller en kombination av B1, 
och B2 är enklare ur det hänseende då det är samma fastighetsägare som äger stora 
delar av Storgården och som ser positivt på planläggning inom området. 

För sektion Krågedal är förslaget att anlägga gång- och cykelvägen längs med 
Murgrönevägen (C1), för att bäst samla upp boende längs vägen. Hur gång- och 
cykelvägen ansluter till Murgrönevägen från väg 603 i södergående riktning har 
studerats genom alternativ C2 och C3. I planprogrammets översiktliga perspektiv 
bedöms alternativ C3 vara den sträckning med högst måluppfyllelse, då den bedöms 
kunna bidra till en större trafiksäkerhet genom det nya bostadsområdet, samtidigt 
som mindre naturmark behöver tas i anspråk. Detta behöver dock säkerställas i den 
detaljplan som förnärvarande upprättas och att inom ramen för denna undersöka 
vilken av anslutningarna som är bäst lämpad. Oavsett vilket av dessa alternativ som 
väljs behöver en korsning av väg 603 ske, varpå goda siktförhållanden blir avgörande 
för val av korsningspunkt. 

I vidare studier krävs en fördjupad dialog med Trafikverket som är väghållare för väg 
603, den vägförening som är väghållare för Murgrönevägen samt med 
markavvattningsföretag och berörda fastighetsägare. Vid val av korridor behöver en 
förprojektering genomföras för att bedöma ytor, kurvor och lutningar. Även en 
geoteknisk utredning behövs för säkerställande av markens stabilitet, liksom en mer 
detaljerad naturvärdesinventering inom en smalare utredningskorridor. Vid slutgiltigt 
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val av sträckning behöver även tillgång till vägbelysning av gång- och cykelvägen ses 
som en viktig del i den samlade infrastrukturen. Mörka platser är en av de tydligaste 
aspekter som människor upplever som otryggt, oavsett var det är. Med belysning 
upplever människor en ökad trygghet och därmed mindre rädsla för att vistas ute på 
kvällar och nätter. Vidare bör även gestaltningsprinciper utformas för att skapa en 
attraktiv och gång- och cykelväg samt undvika negativ påverkan på landskapsbilden. 
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Figur 49. De tre sektionerna sammanvägda i en gemensam plankarta som visar förslag till sträckning 
samt alternativa sträckningar för gång- och cykelvägen. Illustration: Metria.  



Gång- och cykelväg mellan Rimforsa och Krågedal, Kinda kommun
  Diarienummer: 
  SBN-2021-777 

  Sida 73 av 74 

8 Medverkande 
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samt Diana Lindström och Petra Lundqvist. Granskare har varit Freddie Håkansson. 

 

8.2 Tjänstepersoner 
Projektledare för planprogrammet har varit Erika Kindvall, planarkitekt, 
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Planprogrammet har utarbetats i samverkan med flera tjänstepersoner inom Kinda 
kommun. 
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