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FÖRORD 
 
Mitt emellan Norrköping och Linköping ligger Kimstad med drygt 1500 
invånare. Läget är naturskönt i det kuperade skogs- och jordbrukslandskapet 
vid Motala ström. Närhet till naturen, fina bostadsmiljöer och ett rikt 
föreningsliv gör Kimstad till en populär bostadsort. Det korta avståndet till 
både Norrköping, Linköping och Finspång ger orten ovanligt goda 
förutsättningar att utvecklas. I dagsläget pendlar många med bil till arbetet i 
någon av de närliggande städerna. Möjligheterna till pendling för en bredare 
grupp kommer att bli avsevärt större med den planerade pendeltågsstationen. 
 
Marknadsföringen av den fjärde storstadsregionen, Ostlänken och en rad 
pendeltågsorter i Norrköping och Linköping ska stärka hela regionens 
attraktivitet. Tendenserna i dagens samhälle pekar mot att människor i allt 
större grad kan tänka sig att arbetspendla för att kunna bo i en miljö som kan 
uppfylla hela familjens behov. Att på 15 minuter kunna nå två större städer 
med en god turtäthet är mycket fördelaktigt. 
 
Redan nu finns en stor efterfrågan på tomter i Kimstad. Dessutom saknas 
boende för yngre och äldre som vill bo kvar i Kimstad men som saknar 
möjligheter att bo i hus. Pendeltågsstationen kommer att bidra kraftigt till att 
ortens attraktionskraft ökar. En stor befolkningsökning skapar behov av en 
genomtänkt fördjupning av översiktsplanen för orten. 
 
Denna fördjupning av översiktsplanen ska möjliggöra att Kimstad växer 
samtidigt som dess kvalitéer och attraktivitet kan bevaras och förbättras. Det 
ska vara möjligt att öka befolkningen med cirka 2 000 – 3 000 invånare och 
skapa nya boendemiljöer som harmoniserar med dagens bebyggelse och 
natur. Kimstad är en framtida pendeltågsort med en pendeltågsstation som 
kommer att vara en central punkt i samhället. Detta innebär att 
restidsavstånden kommer att bli korta både till Norrköping och Linköping 
och därmed ökar tillgängligheten till omkringliggande städer. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Kimstad i förhållande till omkringliggande orter. 
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BAKGRUND OCH SYFTE 
 
Enligt Plan och bygglagen ska alla kommuner ha en kommuntäckande 
översiktsplan som framförallt redovisar riktlinjer för mark- och 
vattenanvändningen. I översiktsplanen föreslås bland annat framtida 
bebyggelseområden och ny infrastruktur med utgångspunkt från allmänna 
intressen. Den heltäckande översiktsplanen för Norrköpings kommun 
upprättades 1990 och aktualitetsförklarades 1998 samt 2006. 
 
Inom ramen för en översiktsplan ryms sällan fördjupade analyser av enskilda 
tätorter. Det är därför vanligt att man arbetar fram en så kallade fördjupning 
av översiktsplanen för områden som behöver studeras närmare. Dåvarande 
miljö- och stadsplaneringsnämnden beslutade redan 1992 att låta ta fram en 
fördjupning av översiktplanen för Kimstad. Planerna aktualiserades år 2003 
med anledning av att detaljplanearbetet för en pendeltågsstation i Kimstad 
påbörjades.  
 
Huvudsyftet med denna fördjupning av översiktsplanen är att ge ett 
helhetsperspektiv på planeringsförutsättningarna i Kimstad. Vilka 
möjligheter det finns för Kimstad att växa och hur den befintliga miljön kan 
utvecklas är de viktigaste frågeställningarna. Planen ska skapa en 
planberedskap som möjliggör en ökning av invånarna med 2 000-3 000 
personer. Förutsättningarna i Kimstad beskrivs och analyseras och lägger 
grunden för planförslaget. De viktigaste frågorna är bra boendemiljöer, goda 
kommunikationer och god tillgänglighet inom tätorten. Översiktsplanen 
innehåller en redogörelse för konsekvenser och genomförande samt vad som 
behöver studeras närmare i den fortsatta planeringen. 
 
SAMMANFATTNING AV PLANEN 
 
Översiktsplanen går i korthet ut på att skapa förutsättningar och riktlinjer för 
en ökad bebyggelse. Tätorten ska kunna växa med ungefär 2 000-3 000 
invånare under de närmaste 20 åren. Konsekvenser av planens 
genomförande beskrivs också. Till planen hör även en miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  
 

 
 
Översiktsplanen innehåller förslag på både ett antal nya områden och förtätning 
av befintliga områden. Planen föreslår 15 nya områden för bostadsbebyggelse, 
några områden för verksamheter samt några utrednings-områden för bostäder 
och/eller verksamheter. Planen föreslår även ett utredningsområde för 
ekkorridor och/eller verksamheter. De nya bostadsområdena som föreslås 
består både av glesare bebyggelse och tätare bebyggelse, det senare i huvudsak 
i närheten av den nya pendeltågsstationen. 
 
Planen föreslår också plantering av flera ekområden som ska fungera som 
spridningskorridorer inom eklandskapet. Mark för flera närrekreations-
områden reserveras så att de kan bevaras och även i framtiden vara tillgängliga 
för det rörliga friluftslivet. 
 
En viktig del av planförslaget är att föreslå förbättringar av den befintliga 
miljön - dels i form av utökad tillgänglighet inom tätorten genom nya gång- 
och cykelvägar, planskilda korsningar och en ny gång- och cykelbro över 
Motala ström samt utökad tillgänglighet till och från orten genom en 
pendeltågsstation och hållplatslägen för en duospårväg. Dels genom 
tydliggörande och förstärkande av ortens arkitektoniska och landskapliga 
kvaliteter och särdrag. 
 
PLANPROCESSEN 
 

 
Figur 2. Planprocessen. 
 
Figuren ovan visar en förenklad modell av planprocessen. Detta dokument är 
antagandehandlingen av översiktsplanen. Planen var på samråd från vintern 
2005 till våren 2006. Utställningen pågick under våren 2007 och planen antogs 
av kommunfullmäktige under hösten/vintern 2007. 
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ÖVERSIKTSPLANENS STATUS 
 
Denna fördjupning av översiktsplanen innehåller riktlinjer och är inte 
rättsligt bindande. Den ger därmed inga juridiska rättigheter eller 
skyldigheter för staten, kommunen eller för enskilda. Därför kan den inte 
överklagas på någon annan grund än brister i den formella handläggningen. 
Översiktsplanen utgör däremot ett viktigt planeringsunderlag för detaljplane-
läggning i Kimstad. 
 
LÄSANVISNING 
 
Planens textdel är indelad i tre huvuddelar. Den första delen \Inledning\ 
innehåller bland annat bakgrund, syfte och sammanfattning samt en 
miljöbedömning som även innehåller ett avsnitt om hur uppföljning av 
planens miljöpåverkan ska ske.  
 
Den andra delen \Förutsättningar\ behandlar olika planeringsförutsättningar 
i Kimstad. Här ingår en beskrivning av tätorten uppdelad på olika kapitel 
som behandlar skilda aspekter av Kimstad. Denna del inleds med en 
genomgång av planeringsförutsättningar som vem som äger marken och 
vilka ställningstaganden som gjorts tidigare.  
 
Den tredje delen \Planförslag\ redovisar förslag på framtida 
markanvändning och utvecklingsmål. Den innehåller bland annat ett kapitel 
med konsekvensbeskrivning och ett med genomförande. Kapitlet 
Konsekvensbeskrivning innehåller en beskrivning av planens konsekvenser 
med utgångspunkt från föreslagen markanvändning och utvecklingsmål. 
Kapitlet Genomförande innehåller en diskussion om hur planen kan 
genomföras och vilka frågor som behöver utredas närmare i den fortsatta 
planeringen.  
 
Översiktsplanen består också av en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
som utgör en bilaga samt tre kartbilagor: 1 Grunddragen i mark- och 
vattenanvändningen, 2 Grunddragen i trafikstrukturen samt 3 Riktlinjer och 
restriktioner för mark- och vattenanvändningen, allmänna intressen och 
miljö- och riskfaktorer. 

PLANENS UPPRÄTTANDE OCH MEDVERKANDE 
TJÄNSTEMÄN 
 
Översiktsplanen har färdigställts av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB i 
samråd och tillsammans med Magnus Gullstrand inom planenheten, 
stadsbyggnadskontoret. 
 
Arbetet med översiktsplanen inleddes 2003 av Caroline Johansson (praktikant) 
och togs sedan över av Julia Hertzman (projektanställd) inom planenheten. 
Arbetet utfördes då i samråd med Kaj Almqvist, Cecilia Mårtensson och Lars- 
Axel Tengblad inom planenheten.  
 
Övriga medverkande har varit Björn Almgren, Erica Ekblom och Jackie Leiby 
inom planenheten samt berörda tjänstemän inom mark- och exploaterings-
enheten, kollektivtrafikenheten, Norrköpings stadsmuseum, tekniska kontoret, 
miljö- och hälsoskyddskontoret, näringslivskontoret, brandförsvaret samt 
Länsmuseet, Vägverket och Länsstyrelsen. 
 
MILJÖBEDÖMNING 
 
Allmänt 
 
Miljöbedömningen grundas på EG-direktivet om bedömning av vissa planers 
och programs miljöpåverkan, 2001/42/EG och kallades tidigare för ”SMB-
direktivet” eller Direktivet om strategiska miljöbedömningar. Direktivet 
genomfördes i svensk lag 2005 genom ändringar i bland annat Plan- och 
bygglagen (PBL, 1987:10), Miljöbalken (1998:808) och förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Syftet med miljöbedömningen 
är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling främjas ur ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.  
 
En fördjupning av översiktsplanen ska enligt Miljöbalken 6 kap 11§ och Plan- 
och bygglagen 5 kap 18§ alltid miljöbedömas. Orsaken till det är att 
genomförandet av en fördjupning av översiktsplanen förutsätts alltid medföra 
en betydande miljöpåverkan varför en behovsbedömning inte behöver göras (se 
Boverket 2006, Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen – en 
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vägledning). Eftersom planen medför en betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Ett förslag till avgränsning av 
miljöbedömningen inkluderande en avgränsning av innehållet i 
miljökonsekvensbeskrivningen ska också upprättas (se Norrköpings 
kommun, Stadsbyggnadskontoret, planenheten, 2006, Avgränsning av 
miljöbedömning tillhörande Fördjupning av översiktsplanen – Kimstad i 
Norrköpings kommun). 
 
Sammanfattning 
 
Nedan sammanfattas resultatet av miljöbedömningen det vill säga vad som 
redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Alternativ 
 
Ett möjligt alternativ är ett nollalternativ vilket innebär att översiktsplanen 
inte genomförs. Detta skulle innebära att orten inte ges möjlighet att växa. 
Ingen ny bebyggelse för bostäder eller verksamheter uppförs samt att 
barriäreffekterna kvarstår genom att inga nya gång- och cykelvägar och 
planskilda korsningar byggs. Inga hållplatslägen för en duospårväg skapas. 
Nollalternativet innebär också att ingen plantering av nya ekområden görs 
samt att inga markområden reserveras och bevaras som närrekreations-
områden. 
 
Bedömning, konsekvenser och åtgärder 
 
Buller 
Den nya bebyggelsen kommer att generera mer trafik som leder till buller 
vilket dock bedöms som en marginell ökning. Buller från Södra stambanan, 
järnvägen till Finspång och länsväg 215 ska åtgärdas genom bullerskydd så 
att nya bebyggelseområden möjliggörs. 
 
Luftmiljö 
Planens genomförande kommer att leda till mer trafik och därmed ökade 
avgasutsläpp. Ökningen bedöms dock som marginell. Som en åtgärd för att 

minska biltrafiken byggs en pendeltågsstation, hållplatslägen för en duospårväg 
samt en omfattande utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
 
Rekreation 
Kommunen bedömer att rekreationsmöjligheterna kommer att förbättras genom 
att mark bevaras som närrekreationsområden samt att dagens barriäreffekter 
minskas genom flera planskilda korsningar och nya gång- och cykelvägar. Där 
bebyggelseutveckling föreslås ske inom strandskydds-område kommer nya 
gång- och cykelvägar anläggas inom strandskyddet för att öka tillgängligheten 
till de områden inom vilka delar av strandskyddet kan komma att upphävas för. 
 
Vattenmiljö 
Lokalt bedöms mindre grundvattensänkningar kunna inträffa genom byggande 
av gång- och cykeltunnlar. För att minska risken för detta föreslås i första hand 
planskilda korsningar som broar, vilka även uppfattas som mer attraktiva ur 
trygghetssynpunkt. Risken för omfattande konsekvenser orsakade av 
översvämning bedöms som liten då förebyggande åtgärder föreslås i form av 
att ingen ny bebyggelse föreslås på riskområden för översvämning samt att nya 
gång- och cykelvägar längs med Motala ström byggs så att de även ska fungera 
som skyddsvallar. 
 
Förorenad mark 
Inom planområdet finns en avslutad deponi och flera förorenade områden vilka 
bedöms i huvudsak inte kommer att påverkas av ny bebyggelse. Vid 
detaljplaneläggning ska förorenad mark särskilt uppmärksammas.  
 
Riskaspekter 
Skyddsavståndet till Sevesoanläggningen har iakttagits genom att i huvudsak 
ingen ny bebyggelse föreslås inom skyddsområdet. Där så sker ska vid 
detaljplaneläggningen lämpliga åtgärder vidtas. I detaljplanearbetet ska även 
andra skyddsavstånd beaktas och lämpliga åtgärder vidtas. Detta gäller särskilt 
säkerhetszonen för farligt gods med järnvägstrafik från Södra stambanan som 
är av riksintresse och från järnvägen till Finspång som är viktig för regionala 
godstransporter. Det gäller även för transporter av farligt gods på väg.  
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Naturvärden 
Stor hänsyn tas till värdefull natur och vegetation. Det högst klassade 
naturområdet inom planområdesgränsen skyddas genom att det ingår i ett 
skogsområde som reserveras för närrekreation. Även Natura 2000-området, 
som finns utanför planområdet, skyddad genom att det föreslås som 
närrekreationsområde. Naturvärdena bedöms förstärkas genom plantering av 
nya ekområden som ska fungera som spridningskorridorer inom 
eklandskapet. Intrånget i strandskyddet medför huvudsakligen ingen 
påverkan på naturvärdena.  
 
Kulturmiljövärden 
Kommunen bedömer att fornlämningar och intressanta kulturmiljöer i 
huvudsak inte kommer att påverkas av planens genomförande. För att 
minska risken för eventuellt negativa konsekvenser ska fornlämningar och 
kulturhistoriska miljöer beaktas genom att ny bebyggelse anpassas till dem. 
Vid detaljplaneläggning ska även behovet av skyddsbestämmelser beaktas.  
 
Landskapsbild 
Den nya bebyggelsen kommer att påverka landskapsbilden. Genom att 
bebyggelsen anpassas genom storlek, placering och form till omgivande 
bebyggelse och topografiska förutsättningar bedöms påverkan kunna 
hanteras. En marginell visuell påverkan bedöms kunna ske på området av 
riksintresse för kulturmiljövården strax söder om planområdesgränsen.  
 
Uppföljning av planens miljöpåverkan 
 
Genomförandet av planen kommer att leda till viss miljöpåverkan. Påverkan 
bedöms dock inte bli så omfattande så att ett kontrollprogram behöver göras 
som följer upp de föreslagna åtgärderna. En mindre uppföljning på en 
övergripande nivå är trots det lämpligt att göra. Nedan redovisas inom vilka 
frågeområden uppföljningen ska ske och vilken nämnd som har ansvaret. 
Det redovisas även exempel på hur uppföljningsarbetet rent konkret kan 
genomföras. 
 
Resultatet av uppföljningen ska sammanställas och redovisas då nästa 
aktualitetsförklaring av kommunens översiktsplan påbörjas, dock senast år 
2012. 

Följande frågeområden ska studeras och följas upp: 
 
•  Trafik. Ansvar: Tekniska nämnden. 
•  Buller, luftmiljö och förorenad mark. Ansvar: Byggnads- och  

miljöskyddsnämnden. 
•  Plantering av ek. Ansvar: Tekniska nämnden. 
•  Vatten, kulturmiljö och landskapsbild. Ansvar: Stadsplaneringsnämnden. 
•  Markägar-/markbytes frågan. Ansvar: Stadsplaneringsnämnden. 
 
Uppföljningsarbetet kan operationaliseras genom att trafikräkningar, buller- 
och luftkvalitetsmätningar utförs. Det kan även ske genom att undersöka vilka 
åtgärder som vidtagits för till exempel hantering av förorenade markområden, 
översvämningsrisker samt risker med farligt gods.   
 
För att konkretisera detta ytterligare kan det ske genom att studera vilka risk-
reducerande åtgärder som vidtagits, till exempel genom att dialog har förts med 
Banverket och berörda industrier som använder Finspångsbanan om att 
transportörerna förvarnat om förändringar av transportintensiteten. Ytterligare 
ett sätt kan vara att undersöka att Brandförsvaret utformat riktlinjer för 
riskreducering samt risk- och krishantering i Kimstad. 
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F Ö R U T S Ä T T N I N G A R 

1. BESKRIVNING AV KIMSTAD 
 
Kimstad är en gammal kyrkby med både vatten-, landsvägs- och 
järnvägsanknytning. Orten ligger i ett öppet kulturlandskap som tydligt 
speglar traditionell markanvändning och bebyggelseplacering. Intill Kimstad 
rinner Motala ström som är ett av södra Sveriges största vattendrag. Läget 
invid strömmen, som tidigare var havsvik, samt väl utbyggda 
kommunikationer med omvärlden har gjort Kimstad till en attraktiv boplats 
genom tiderna. Orten var traditionellt ett stationssamhälle, där tågtrafiken 
upphörde att göra uppehåll år 1975. 
 
I samhället bor omkring 1500 invånare. Här finns två skolor men ingen affär. 
Arla tillsammans med Lantmännen (f.d. Lactamin) har skapat ett 140-tal 
arbetstillfällen i samhället. Tidigare fanns ännu fler anställda då 
produktionsmetoderna var mer personalintensiva. Kimstad är en mycket 
uppskattad bostadsort där blandad bebyggelse från framförallt det senaste 
seklet ligger fint inplacerad i terrängen med god kontakt till natur och 
strövområden. Orten uppfattas idag som en samling mindre 
bebyggelsegrupper med sin egen karaktär. Kimstads enskilda delar fungerar 
oftast fint som arkitektoniskt integrerade enheter. Bebyggelsen inordnar sig i 
terrängen och ramas in av naturen. 
 
Dagens Kimstad delas av Södra stambanan samt av länsväg 215 som 
trafikeras ganska hårt med en betydande andel tung trafik. Både järnväg och 
väg påverkar boendemiljön i Kimstad negativt i form av buller och barriär-
effekter. Samtidigt innebär infrastrukturen stora möjligheter för Kimstad att 
utvecklas som en attraktiv bostadsort med korta restider till närliggande 
städer: Norrköping, Linköping och Finspång.  
 
Endast ett fåtal bostäder har kontakt med vattnet och i sin nya sträckning 
skär länsväg 215 rakt genom landskapet. Det syns att vägen tillkommit efter 
samhället då sträckningen saknar anknytning till det traditionella landskapet. 
I många fall bör tätortens barriärer överbryggas med hjälp av förbättrade 
kommunikationsmöjligheter och i vissa fall öppnade siktlinjer. Vattnet 
fungerar inte heller som en visuell enhet eftersom bebyggelsen och 
trafiklederna skärmar av.  

 
 
Figur 3. Vy norrut från Kimstadsvägen mot kyrkan (foto Julia Hertzman). 
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2. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
2.1 Planens avgränsning 
 
Planområdet omfattar Kimstad tätort och sträcker sig över markområden 
inom en tvåkilometersradie från det tänkta pendeltågsläget (se figur 4). 
Planområdet omfattar cirka 591 hektar. I norr ingår delar av ett område av 
kommunalt intresse för kulturmiljön (K 22, se avsnitt 3.2 Kulturhistoriska 
miljöer och strukturer). Österut går gränsen för planområdet en bit väster om 
Löfstad slotts markägogräns. Väster om Motala ström ingår ett relativt stort 
område som idag är sparsamt bebyggt. I söder går gränsen för planområdet 
där avståndet till pendeltågsläget är knappt två kilometer, strax söder om den 
befintliga bebyggelsen vid ett riksintresseområde (KE 48-Norsholm-
Tångestad).  
 
2.2 Tidigare ställningstaganden 
 
Norrköpings kommuns dispositionsplan från 1969 förutsåg enligt den tidens 
utvecklingstakt att Kimstad på sikt skulle växa ihop med Skärblacka i norr. 
Därför reserverades stora markområden norr om orten för bebyggelse. 
1971-73 uppfördes Greby-området i norra Kimstad, därefter avstannade 
utbyggnaden.  
 
I översiktplanen för Norrköpings kommun från 1990 (ÖP-90) omnämns 
planerna på en eventuell framtida järnvägsstation i Kimstad. Planen anger att 
man bör studera möjligheterna att förlägga bebyggelse i anslutning till den 
eventuella stationen. I övrigt föreslår översiktsplanen 45-50 nya bostäder i 
Kimstad - företrädesvis kring Krokhagen. ÖP-90 markerar Kimstad som en 
del i en större närrekreationszon och föreslår att mark reserveras för 
närrekreationsområden. ÖP-90 nämner även att lösningar för en förbättrad 
gångtrafik mellan samhällets olika delar ska tas fram. 
 
1994 togs ett utkast till en fördjupning av översiktplanen avseende Kimstad 
fram. I utkastet föreslogs nya bostäder söder om Krokhagen, samt norr om 
de södra delarna av Kimstad men denna plan blev aldrig klar. 
  

   Figur 4. Planens avgränsning, detaljplanelagt område och riksintressen. 
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I den näst senaste genomgången av den kommuntäckande översiktsplanens 
aktualitet (1998) understryks behovet av att studera läget för en eventuell 
pendeltågsstation eftersom placeringen får stor betydelse vid lokalisering av 
nya bostadsområden. Sedan 1990-talet planeras en höghastighetsjärnväg, 
Ostlänken, för olika sträckningar mellan bland annat Norrköping och 
Linköpings kommun, och i samband med detta har en rad kommunala och 
regionala initiativ startats som syftar till ökad pendeltågstrafik i 
Östergötland. 
 
Större delen av Kimstad är detaljplanelagt område (se figur 4). Flertalet 
detaljplaner antogs dock för över 30 år sedan och kan behöva ändras i 
samband med en framtida förtätning.  
 
2.3 Annat underlagsmaterial  
 
1996 gjorde Vägverket en vägutredning av länsväg 215, sträckningen 
Norsholm-Kimstad-Skärblacka. Syftet var att analysera hur vägstandarden 
kunde höjas på vägen. Utredningen resulterade i att vägen drogs om (år 
2000) i en del av sin sträckning. En omfattande analys av Kimstad och dess 
omgivningar låg till grund för vägutredningen. Materialet omfattar studier av 
natur- och kulturmiljö, landskapsbild och trafikförhållanden. Denna 
utredning är ett viktigt underlag till översiktsplanen. En redovisning av 
övrigt underlagsmaterial görs under kapitlet Förteckning av planens 
underlag. 
 
2.4 Markägoförhållanden 
 
Kommunen är en stor markägare i Kimstad. Den kommunala mark som ännu 
inte detaljplanelagts ligger främst i norra Kimstad. Andra större 
markinnehav utgörs av Vattenfalls markområde väster om Motala ström 
samt Löfstad slotts ägor i öster. Slottets mark tillhör Emelie Pipers 
Donationsfond och förvaltas av Riddarhuset sedan början av 1900-talet. 
Donatorn har i sitt testamente och i stiftelseurkunden fastlagt att all 
försäljning av mark från fastigheten strider mot donatorns vilja att för all 
framtid bibehålla fastigheten intakt. Egendomen donerades 1921. I övrigt 
dominerar större privata markägor (se figur 5). 
 

  
 
Figur 5. Större markägare. 

Fördjupning av översiktsplanen - Kimstad    Antagandehandling   10(65) 



F Ö R U T S Ä T T N I N G A R 

2.5 Riksintressen 
 
Inom planområdet finns inga riksintressen för kultur- eller naturvården. 
Planområdet gränsar i söder till riksintresseområdet KE 48 Norsholm-
Tångestad. Järnvägen i form av Södra stambanan som går rakt igenom 
planområdet utgör ett riksintresse. 
 
2.6 Mellankommunala intressen 
 
I Kimstad finns flera intressen som är viktiga ur ett mellankommunalt och 
regionalt perspektiv. Ett bra utbud av attraktiva bostäder och boendemiljöer 
samt en intressant arbetsmarknad är viktigt för hela regionen. Det samma 
gäller för goda kommunikationer. Södra stambanan, järnvägen till Finspång 
och länsväg 215 intar här en särställning.  
 
Genom de nya bestämmelserna som införts i svensk lag och som har sin 
grund i EU:s ramdirektiv för vatten har vattenkvalitets- och 
vattenplaneringsfrågor blivit allt viktigare. I nära anslutningen till detta finns 
även översvämningsfrågan som tycks göra sig påmind allt oftare. Att beakta 
vattenfrågorna i planeringen är viktigt inte minst med tanke på att Kimstad 
och Norrköping ligger nedströms i Motala ströms avrinningsområde. 
 
Grannkommunerna Linköping och Finspång har fått möjlighet att lämna 
synpunkter på planen (se samrådsredogörelsen). Linköping betonar vikten av 
marknadsföringen av den fjärde storstadsregionen samt att Ostlänken och 
pendeltågsorter stärker hela regionens attraktivitet. Finspång framhåller 
järnvägen till Finspång och spårreservatet som mycket viktiga då det gör 
norrgående järnvägstransporter enklare samt möjliggör framtida persontrafik 
på järnvägen till Finspång.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. HISTORIK 
 
3.1 Kimstads historia  
 
Kimstad har av tradition varit en knutpunkt med anknytning till transporter på 
både land och vatten. Motala ström var ursprungligen en havsvik som förband 
Östersjön med Glan och Roxen. Riksvägen mellan Stockholm och Malmö 
passerade igenom södra Kimstad och två järnvägslinjer möttes här. Förutom 
Östra stambanan (idag Södra stambanan) passerade ett smalspår med 
sträckning Örebro – Finspång – Norrköping (slutdestinationen var Östra station 
i Norrköping). 
 

 
 
Figur 6. Prästgården sett från Motala ströms södra strand (foto Julia Hertzman). 
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Trakten präglades av storgods med underlydande gårdar, därför fanns i 
praktiken inga traditionella bondbyar. Det största godskomplexet utgjordes 
av Löfstad slott med sina arrendegårdar (se figur 8). Slottet ligger några 
kilometer öster om Kimstad och är idag utpekat som riksintresse.  
 
Löfstad slotts ägare byggde och bekostade på 1730-talet den nuvarande 
kyrkan i Kimstad. Den kom att bli en av landets ståtligaste barockkyrkor. I 
gengäld fick slottsägarna patronatsrätt, det vill säga rätten att välja 
kyrkoherde till församlingen. Kyrkobyggnaden stammar i sina äldsta delar 
från 1100-talet, men det finns ännu äldre lämningar som tyder på en tidig 
kyrka på platsen. Kimstads församling utgjorde ända fram till år 1959 ett 
eget pastorat med prästgård vid Motala ström (se figur 6). 
 
Den tidiga industrialismen satte spår i samhället. Vid strömmen fanns en 
kvarn med ramsåg. På 1870-talet byggdes järnvägsstationen och ett 
stationssamhälle med villor, ett hotell och butiker växte fram. På grund av 
markägarens ovillighet att upplåta tomter kring järnvägsstationen bebyggdes 
området Krokhagen en kilometer norr om stationen vid denna tid.  
 
Kimstad växte även under perioder då andra delar av länet avfolkades. Från 
mitten på 1700-talet steg befolkningsmängden i en stadig takt. Senare när 
människor i Sverige emigrerade som mest och när landsbygden avfolkades 
till förmån för städerna, fortsatte folkmängden i Kimstad att öka. Under 
1900-talet mattades dock utvecklingen av.  
 
Byggandet av järnvägen och Göta kanal skapade många arbetstillfällen. 
Tack vare de goda kommunikationerna kunde ett flertal industrier etablera 
sig i socknen. Dessutom blev Kimstad tidigt en pendlingsort. Samtidigt 
innebar närheten till större städer att det redan då saknades underlag för den 
service man önskade sig på orten. 
 
1939 etablerades Svenska Mjölkprodukter AB (sedermera Arla) som kom att  
bli den största industrin i socknen. Bebyggelsen koncentrerades kring 
kommunikationslederna fram till tiden för miljonprogrammet då Greby-
området i norra Kimstad uppfördes som en fristående enhet. Under de 
senaste decennierna har ny bebyggelse tillkommit ganska sparsamt och då 

främst som en förtätning av befintliga områden. (Läs mer under kapitel 6. 
Markanvändning och bebyggelse).  
 

 
 
Figur 7. Personalbostäder i södra Kimstad (foto Björn Almgren). 
 
 
3.2 Kulturhistoriska miljöer och strukturer 
 
Länsstyrelsen har i skriften Natur och Kulturmiljöer i Östergötland pekat ut tre 
bevarandevärda kulturhistoriska miljöer inom eller nära planområdet (se figur 
8). Områdena utgör regionalt intresse för kulturmiljövården. 
 
K 22 ligger norr om Greby och innehåller fornlämningar. I närheten av en liten 
bebyggelsegrupp vid Huseryd finns ett av Östergötlands största rösen.  
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K 24 utgörs av kyrkan och miljön omkring den. Den ljusa putsade kyrkan 
fick sitt nuvarande utseende på 1730-talet (med undantag av tornhuven som 
uppfördes 1770). Byggnaden är representativ för svensk barockarkitektur, 
men kyrkan har också äldre stildrag som den stiliga skulpterade 
sandstensportalen från 1650.  
 
Intill kyrkan ligger Kimstad gård - en faluröd villa från 1918, och den 
vitputsade kyrkskolan från 1873. Till K 24 räknas också miljön kring det 
gamla stationshuset byggt 1875 med de tidstypiska personalbostäderna i 
nationalromantisk stil från 1910-talet (se figur 7). Även villabebyggelsen 
utmed den före detta riksvägen ingår i området. Kyrkan skyddas även av 
Kulturminneslagen. Utöver regionalt intresse utgör området enligt ÖP-90 
även kommunalt intresse för kulturmiljövården. 
 
K 25, som ligger strax utanför planområdet, är ett stort område med 
värdefull landskapsbild. Precis intill planområdesgränsen finns Brinks före 
detta gästgiveri och tingställe från 1800-talets första hälft och utanför 
planområdesgränsen några arbetarbostäder i anslutning till Aspa som var 
utgård till Löfstad slott.  
 
Inom planområdet finns även andra kulturhistoriskt intressanta miljöer och 
byggnader som det före detta konvalescenthemmet Ängsro (vid Älvås), 
prästgården vid Motala ström och Forsby gård väster om strömmen. 
Dessutom finns några vackra sekelskiftesvillor och fina uthus i framförallt 
Krokhagen. Av den nyare bebyggelsen märks Arlas tegelbyggnad från 1939. 
Under 1900-talet har bland annat kvarnen vid strömmen, och uthusen kring 
Kimstad gård rivits. 
 
De kulturhistoriska värdena både inom och utom de av länsstyrelsen 
utpekade miljöerna är viktiga att skydda och ta hänsyn till. Vid framtida 
planläggning eller bygglovhandläggning bör man noggrant överväga 
möjligheterna att ge vissa miljöer och byggnader ett utökat skydd till 
exempel genom särskilda skyddsbestämmelser i detaljplanerna. 

 
 
Figur 8. Kulturhistoriska miljöer och strukturer.  
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Gångna tiders infrastruktur syns väl i Kimstads väg- och järnvägsnät. Gamla 
riksvägen fungerar numera som lokalgata och är bara en av flera gamla 
vägar som finns kvar i sin gamla sträckning. Det äldre vägnätet har i stort 
sett varit intakt sedan 1600-talet. Några vägar, som den vid Nygård används 
inte längre, men kan ännu avläsas i landskapet.  
 
Östra stambanan heter numera Södra stambanan. Även järnvägspåret mot 
Finspång ligger kvar, men används idag bara för godstrafik. Sträckningen 
vidare mot Norrköping, förbi Löfstad slott, har lagts ned men syns 
fortfarande i landskapet och i bebyggelsens placering.  
 
Även de gamla namnen på gårdarna finns kvar och samhällets struktur är sig 
lik. Platsen för prästgården finns till exempel utsatt som kyrkoherdeboställe 
på kartor redan 1695 och bron över Motala ström ligger där den låg på 1600-
talet. Bebyggelsen i Kimstad är till stor del placerad traditionsenligt. 
 
3.3 Kulturlandskapet 
 
Kimstads öppna landskap speglar tydligt en traditionell markanvändning. 
Redan under stenåldern fanns troligen tillfälliga bosättningar längs 
havsviken Motala ström. Längre fram, då jakt och fiske övergivits som 
huvudnäringar, beboddes trakten mer permanent. Kimstadborna bosatte sig 
på moränkullarna och brukade jorden i dalgångarna - främst till att slå hö, 
men också som betes- och åkermark. Så småningom ökade åkerbruket på 
bekostnad av slåtterhagar och betesmark. 
 
Trots att jordbruksenheterna blivit allt större är landskapet sig relativt likt än 
idag. Det öppna odlingslandskapet har stora värden för både kulturminne och 
naturvård. De hävdade marker som inte vuxit igen hyser många hotade arter 
(läs mer under rubriken Naturvårdsprogrammet). Som kulturminne utgör 
landskapet ett omistligt värde inte minst för sin skönhets skull.  
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9. Kulturlandskap i Kimstads omgivningar (foto Björn Almgren). 
 
 
3.4 Fornlämningar 
 
Kimstad har tack vare läget vid den dåvarande havsviken Motala ström varit 
bebott under mycket lång tid. Trakten erbjöd goda överlevnadsmöjligheter och 
låg på en lämplig höjd över havet. Höjden inom planområdet varierar mellan 
30 och 70 meter. Nivåerna för de tidigaste bosättningarna brukar ligga från 25 
meter över havet och uppåt.  
 
Fornlämningarna i Kimstad utgörs till stor del av gravar och gravfält. Andra 
lämningar representerar olika utkomstsätt som jakt, jordbruk och 
boskapsskötsel - däremot har betydligt färre boplatser hittats. 
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De fornlämningar som man idag har kännedom om dateras till främst brons- 
och järnåldern. Fornlämningarna i Kimstad ligger oftast i höjd- eller 
krönlägen. Även dalgångarna kan dock innehålla fornlämningar – 
företrädesvis från stenåldern - eftersom de ligger på en lämplig höjd över 
havet. 
 
En större arkeologisk utredning (etapp 1) gjordes 1994 i samband med att 
alternativa vägsträckningar för väg 215 studerades (inom ramen för en 
vägutredning av Vägverket från 1996). Vid inventeringen fördubblades 
antalet kända fornlämningar. Ökningen beror delvis på ett utvidgat 
fornminnesbegrepp, men det gjordes även helt nya fynd. Fornlämningsrika 
områden visar sig ofta härbärgera ytterligare lämningar eftersom människor 
under långa tider utnyttjat de goda förutsättningarna på platsen. Ur 
planeringssynpunkt innebär detta att flertalet tänkbara exploateringslägen i 
Kimstad skulle behöva utredas närmare. I de skrafferade områdena på kartan 
intill, där utredningar av olika slag har gjorts, vet man mer om 
planeringsförutsättningarna, men inte allt. I delen Planförslag behandlas 
förutsättningarna områdesvis.  
 
Fornlämningar har ett starkt lagstadgat skydd - oavsett om de är kända eller 
inte. Vid nybyggnation kan det vara lämpligt med ett visst skyddsavstånd till 
fornlämning. Inget generellt skyddsavstånd gäller dock för byggande intill 
fornlämning utan detta får bedömas från fall till fall. Enligt 
kulturminneslagen beslutar länsstyrelsen om eventuell borttagning eller 
flyttning av fornlämning. Boplatser är sannolikt de fornlämningar som är 
svårast att flytta. Enligt kulturminneslagen ska arkeologin utredas även vid 
skogs- och trädplanteringar. 
 
3.5 Geologi 
 
Planområdet kännetecknas av flacka lerdalar med uppstickande berg i dagen 
och moränkullar. Geotekniska undersökningar bör genomföras inför varje 
planläggning och exploateringsföretag. Detta gäller särskilt de öppna och 
låga partierna samt miljöerna närmast Motala ström. 

 
 
Figur 10. Fornlämningar och arkeologiska utredningar. 
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4. LANDSKAP OCH NATUR 
 
4.1 Landskapsbild och naturmiljöer 
 
Kimstad ligger i ett sprickdalslandskap där den uråldriga berggrunden 
rämnat. Tätorten ligger vid gränsen mellan Östergötlands slätt och 
mellanbygd. Norr om tätorten breder ett flackt åkerlandskap ut sig som hör 
till slättbygden. Mellanbygden är en mer kuperad landskapstyp. I Kimstad 
sticker skogsbevuxna berg- och moränkullar upp ur brukade lerjordar i 
sänkorna. Barrskogen dominerar men blandas upp med lövskogsområden 
och en del gamla ängs och hagmarker.  
 
Kimstad ligger vid Motala ström som är ett av södra Sveriges största 
vattendrag. Strömmen kommer från Vättern och rinner ut i Bråviken. 
Vattendraget har ett rikt växt- och djurliv med bland annat förekomst av gös, 
gädda och abborre. De två rödlistade (hotade) arterna Asp och Nissöga 
påverkas negativt av de vattenkraftverk som finns längs strömmen. Ett av 
dessa finns i Kimstad vid bron vid Älvås. I den södra delen av Kimstad 
trängs strömmen ihop till en smal passage som kantas av branta höjder.  
 
4.2 Strandskydd 
 
Motala ström omfattas av miljöbalkens generella strandskydd på 100 meter 
förutom i de områden där skyddet upphävts i detaljplan. Strandskyddet finns 
för att stränderna ska vara tillgängliga för friluftslivet och för att djur och 
växter ska skyddas. 
 
4.3 Naturvårdsprogrammet 
 
Naturvårdsprogrammet för Norrköpings kommun (2002-2006) pekar ut 
värdekärnor för naturvården. Objekten är indelade i fyra olika klasser och 
urvalet motiveras av biologiska eller geologiska värden. Värdekärnorna kan 
också vara viktiga för friluftslivet och kulturmiljön.  
 
 
 

 
 
Figur 11. Naturtyper. 
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Naturvärdesobjekten inom planområdet utgörs framförallt av ekmiljöer i 
alléer, hagar och backar. Eken är det svenska trädslag som hyser i särklass 
flest arter. Riktigt gamla, döende ekar är växtmiljöer för ett stort antal 
utrotningshotade arter (insekter, lavar och vedsvampar). 
 
Vid strömmen finns värdeklassade våtmarker. På kartan (figur 13) redovisas 
värdeområdena med sin klassning och ett objektsnummer. Objekten beskrivs 
i naturvårdsprogrammet. 
 
 

 
 
Figur 12. Vårtmarken med objektsnummer 529 söder om Motala ström, sett från 
öster (foto Magnus Gullstrand). 
 
 

 
 
Figur 13. Strandskydd, naturvårdsprogrammet, Natura 2000 och eklandskapet.  
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4.4 Eklandskapet 
 
Kommunens naturvårdsarbete syftar inte bara till att skydda befintliga 
värdefulla miljöer. I ett långsiktigt perspektiv försöker man också skapa 
förutsättningar för framtidens natur. Därför har särskilda eklandskap pekats 
ut i naturvårdsprogrammet för att underlätta återväxten av värdefulla 
ekområden. Även förbindelserna mellan ekområdena är viktig. Eklandskapet 
i Kimstad består av större ädellövsbestånd kring naturvärdesobjekt där ek 
eller andra ädellövträd ingår (se figur 13).  
 
4.5 Natura 2000 
 
Natura 2000 är ett nätverk av områden med naturtyper och livsmiljöer som 
EU-länderna kommit överens om att skydda. Ingrepp som kan påverka ett 
Natura 2000 område måste godkännas av regeringen och i visa fall EU-
kommissionen. I Kimstad finns en ekbevuxen 20 meter hög kulle med 
Natura 2000 status där flera utrotningshotade arter lever.  
 
Området är också utpekat i naturvårdsprogrammet med det högsta 
bevarandevärdet. Ekbacken är en läsidesmoränbildning med geologiskt, 
biologiskt och kulturhistoriskt värde. Backen har under lång tid hävdats 
genom bete. Den används dessutom flitigt för friluftsliv (se figur 14). 
 
 
5. FRILUFTSLIV OCH UTFLYKTSMÅL 
 
5.1 Friluftsliv och rekreation  
 
I Kimstad finns det gott om både mindre närrekreationsområden i anslutning 
till bostadsbebyggelsen och större strövområden. Hela planområdet öster om 
Motala ström samt området nordväst om Forsby är en del av 
närrekreationszonen enligt ÖP-90. Väster om Motala ström och österut mot 
Löfstad finns stora sammanhängande skogspartier. Närrekreationsområdena 
består framförallt av skogs- och hagmarker och finns i anslutning till i 
princip varje bostadsområde. Merparten av de bostadsnära naturområdena 
har välutvecklade stigsystem som tyder på en flitig användning. Några  
 

 
Figur 14.  Natura 2000 området i Kimstad (foto Björn Almgren). 
 
skogspartier har mycket god rekreationspotential men är delvis igenväxta. En 
inventering av kommunägd skogsmark gjordes år 2003 på uppdrag av gatu- 
och parkkontoret, idag tekniska kontoret. De mest använda skogsområdena 
som dessutom anses ha en mycket god rekreationspotential finns markerade på 
en karta (se figur 24). 
 
Tillgängligheten till vattnet och de strandnära lägena är starkt begränsad (se 
avsnitt 5.3 Hinder för det rörliga friluftslivet) Det finns en badplats på en udde 
väster om Motala ström, men förutsättningarna för bad är inte de bästa 
eftersom vattnet är mycket strömt. Platsen lämpar sig däremot väl för fiske och 
än idag fiskas det ål här med gamla metoder. I skogarna finns gott om svamp 
och bär. 
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Kimstads Gymnastik och idrottsförening (GoIF) har en bred verksamhet i 
tätorten. Föreningen har ungefär 700 medlemmar - nästan hälften av 
invånarna i Kimstad. Fotbollen är den största verksamheten med både en 
herr- och damsektion där ett 160-tal barn, ungdomar och vuxna spelar i olika 
lag och serier. I Krokhagen finns både gräs och grusplaner, omklädningsrum 
och klubbstuga. Under vinterhalvåret lånar föreningen gymnastiksalarna i de 
båda skolorna i Kimstad. GoIF har även en sektion för skidor och motion. 
Elljusspåret i skogen intill Krokhagen anlades på 70-talet med hjälp av 
ideella insatser av Kimstadborna själva. Skidor åker man vid 
fotbollsplanerna samt på ängen precis söder om Greby.  
 
5.2 Utflyktsmål 
 
Ungefär fyra kilometer öster om Kimstad ligger Löfstad slott med slottspark. 
Det är ett populärt utflyktsmål där man kan ströva i den engelska parken i 
närheten av Lövstadsjön. Söder om Kimstad kan man besöka Göta kanal 
med slussportar vid Norsholm. Där pågår en upprustning av kanalområdet. 
En gammal magasinsbyggnad har byggts om till vandrarhem med 
gästhamnservice och en strandpromenad ska anordnas.  
 
Norsholm och trakten söder om Kimstad ligger inom ett riksintresseområde 
med många intressanta utflyktsmål. Några av dessa är Norsholms herrgård, 
Tångestads fornborg med utsikt över Roxen och borgruinerna på Munkeboda 
holme i Motala ström. Norr om Kimstad finns Östergötlands största gravröse  
i Huseryd. Till Skärblacka tar sig Kimstadborna för att bada vid sjön Mårn 
där det också finns en campingplats. 
 
5.3 Hinder för det rörliga friluftslivet 
 
I Kimstad kan man från de allra flesta bostäder enkelt ta sig till ett skogparti 
eller annat rekreationsområde. Däremot är det betydligt svårare att röra sig 
obehindrat mellan de olika områdena. Järnvägen, väg 215 och odlad mark 
utgör alla barriärer för ett fritt strövande. Tillgängligheten till Motala ström 
är ännu mer begränsad. Industriområden, bostadsbebyggelse och de ovan 
nämnda barriärerna hindrar framkomligheten. Längs vattnet kan man i 
princip bara röra sig nedströms Älvås och i viss mån på västra sidan om 
strömmen. 

6. MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSE 
 
6.1 Bostäder 
 
Bostadsbebyggelsen i Kimstad består till största delen av friliggande villor i en 
till två våningar. Utöver villabeståndet finns ett tiotal kedjehus och några 
flerbostadshus, om högst tre våningar. De större flerbostadshusen är 
bostadsrättsföreningar. Det finns endast ett fåtal hyreslägenheter som hyrs ut av 
privata värdar. 
 

 
Figur 15. Flerfamiljshus i Askhagen i centrala Kimstad (foto Caroline Johansson). 
 
 
Bebyggelsen i tätorten är långsträckt och relativt utspridd. Den har framförallt 
växt fram kring kommunikationslederna (läs mer i kapitel 3 Historik). Utöver 
den historiska bakgrunden till Kimstads utbyggnad, hänger ortens utseende 
samman med att de bästa lägena i terrängen bebyggts med bostäder, medan 
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områden däremellan lämnats obebyggda. Nedan följer en kortfattad 
genomgång av Kimstads olika delar. De olika områdena finns markerade på 
kartan (se figur 17) och benämns med de namn som används av 
kimstadborna själva.  
 

 
Figur 16. Gamla Kimstad (foto Björn Almgren). 
 
 
Gamla Kimstad: Kring den gamla järnvägsstationen ligger villor från 1910-
och 1920-talen. Längre söderut (i södra Kimstad) blandas de äldre villorna 
upp med 1950- till 1970-talshus. Här ligger också ett tiotal pastellfärgade 
kedjehus från början av 1990-talet. Fasadmaterialen och färgsättningen 
varierar kraftigt i området – även på de äldre husen som i flera fall 
renoverats ovarsamt (se figur 16). 
 
Ringvägsområdet: Väster om järnvägen och öster om väg 215 ligger en 
bostadsgrupp som liknar Björkbackeområdet. Hela området är byggt på 60-
talet och de flesta hus är klädda med tegel eller plåt i varierande färger. 

 
 
Figur 17. Bebyggelsestruktur. 
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Björkbackeområdet: I en sydvästslänt ligger blandad bebyggelse med 
främst relativt små sutterängvillor. Husen är byggda mellan 1947 och 1974. 
Merparten av dem byggdes under 1950-, och tidigt 1960-tal. Husen ligger 
fint inpassade i terrängen. De flesta hus har ljusa fasadmaterial i puts eller trä 
(se figur 18). 
 

 
Figur 18. Björkbackeområdet (foto Björn Almgren). 
 
 
Askhagen: Väster om väg 215 ligger ett område med blandad bebyggelse. 
Här finns två trevåningshus i tegel, och två i gul puts från 50-talet. Längre 
västerut kring Kimstadskolan och ned mot strömmen finns en mycket 
blandad bebyggelse med friliggande villor från seklets sju första decennier 
med tyngdpunkt på 1940 och 1970-talen. 
 
Grebyområdet: I norra Kimstad ligger ett större bostadsområde på gammal 
åkermark. Det är det enda i Kimstad som inte inordnar sig efter terrängens 
naturliga förutsättningar.  Hela området byggdes mellan 1971 och 1973. Här 
finns några trevåningshus. Bebyggelse i övrigt är enhetlig med några få 
hustyper (friliggande villor och kedjehus) i sammanhållen färgskala. 

Krokhagen: Den nordligaste delen av Kimstad är Krokhagen. Området har fått 
sitt namn efter den krok som vägen tog runt området på 1800-talet. I området 
finns blandade villor från seklets början, några i branta backar. Det finns även 
en del nyare hus i området. 
 
6.2 Industrier, anläggningar och mindre verksamheter 
 
Mitt i Kimstad ligger både Lantmännens (f.d. Lactamin) (se figur 19) och Arlas 
lokaler. Lantmännen tillverkar djurfoder och har ett 70-tal anställda. Arlas 
verksamhet som bland annat omfattade torrmjölksproduktion avvecklades vid 
årsskiftet 2004/2005. I dagsläget är det oklart vad som kommer att hända med 
byggnaderna längre fram. Inom planområdet finns också Brinks Gurkor och 
Lantbruk, Thorilds Verkstads AB  och ett antal mindre verksamheter. 
 

 
Figur 19. Lantmännen, f.d. Lactamin (foto Björn Almgren). 
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Figur 20. Industrier, offentlig- och kommersiell service. 

Svenska Kraftnät Gasturbiner äger en gasturbinanläggning på västra sidan om 
strömmen (se figur 51, Planförslag, sidan xx). Vattenfall driver anläggningen 
som idag fungerar som reservanläggning vilket innebär att det normalt är igång 
max 50-60 timmar per år. Vid strömmen finns Älvås vattenkraftstation (ägs och 
förvaltas av Tekniska Verken) som producerar cirka 12 000 kW årligen. 
 
6.3 Lantbruk 
 
Det finns två lantbruksfastigheter inom planområdet. Forsby gård och Lycke 
gård. Båda ligger väster om Motala ström i den sydvästra delen av 
planområdet. Inom Forsby gård bedrivs mjölkproduktion och gården har cirka 
80 nötkreatur. Inom Lycke gård bedrivs djurhållning med hästar. 
 
6.4 Offentlig och kommersiell service  
 
Det finns två låg- och mellanstadieskolor i Kimstad, Greby- och 
Kimstadskolan, med vardera ungefär 150 elever. Kimstadskolan tar även emot 
elever från Norsholm. Högstadieeleverna går i skola i Skärblacka. Vid 
Kimstadsskolan ligger Tallbackens förskola. 
 
Kimstads församling ingår i pastoratet Skärskind-Kimstad-Vånga. Läs mer om 
kyrkan under kapitel 3 Historik. Till kyrkan hör församlingshemmet byggt 
1992. I tätorten finns en distriktsköterska och två privata behandlingshem.  
 
Utbudet av kommersiell service är magert. Fram till år 2001 fanns en 
livsmedelsaffär i centrala Kimstad, innan affären lades ned hade den haft 
bristande underlag i ett tiotal år. Idag ligger en pizzeria i lokalen. Kimstadborna 
får åka till Skärbacka eller till Norsholm för att komma till närmaste 
livsmedelsaffär. Vid Grebyskolan ligger en kiosk där man kan köpa en del 
dagligvaror. Kiosken har ett mycket gott underlag för sin verksamhet (se figur 
21). 
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Figur 21. Kiosken i Greby (foto Caroline Johansson). 
 
 
7. KOMMUNIKATIONER 
 
7.1 Allmänt 
 
Genom Kimstad går två större kommunikationsleder – Södra stambanan och 
länsväg 215. Dessutom korsas tätorten av en mindre järnvägslinje för 
godstrafik, mot Finspång. På väg 1149 kommer man snabbt ut till E4:an. Det 
är enkelt att ta sig till omkringliggande orter och städer med bil, men sedan 
1975 stannar tågen inte i Kimstad. Norrköpings kommun, Banverket, 
Östgötatrafiken och Vägverket har gemensamt drivit frågan om en 
pendeltågsstation i Kimstad. I december 2005 antogs en detaljplan för 
pendeltågsstationen. Detaljplanen är överklagad och ligger för närvarande 
hos regeringen för ett avgörande. 
 

7.2 Järnvägar 
 
Södra stambanan, som förbinder Stockholm med Malmö, är en av Sveriges 
viktigaste järnvägar, den är av riksintresse. Banverket, regionförbundet Östsam 
och berörda kommuner utreder möjligheten att bygga en järnvägsförbindelse 
mellan Järna (Södertälje kommun) och Mjölby kommun för snabbtåg - 
Ostlänken. Läget för Ostlänken är inte bestämt men den närmaste 
spårkorridoren ligger ungefär fyra kilometer öster om Kimstad. När Ostlänken 
är byggd kan Södra stambanan användas för mer regionaltrafik och fler 
godstransporter. Framförallt skulle Ostlänken möjliggöra tätare 
pendeltågstrafik mellan Norrköping och Linköping. 
 
Med pendeltåg beräknas restiden från Kimstad till Norrköping och Linköping 
bli ungefär 10 respektive 20 minuter. 
 
7.3 Vägar 
 
Vägverket är väghållare för de större vägarna i Kimstad (väg 215, 1149 och 
1146), resterande vägar sköts av vägföreningar eller samfälligheter. Länsväg 
215 är en viktig del i förbindelsen mellan Linköping och Finspång - för både 
personbilstrafik och transporter. Vägen passerar efter en ombyggnad år 2000 
utanför Kimstads södra delar, det vill säga sydväst om kyrkan. I övrigt går 
vägen i stort sett rakt igenom Kimstad.  
 
Länsstyrelsen beslutade 2006, med stöd av 47 § väglagen (1971:948) att väg 
215 har ett utökat förbud mot uppförande av byggnad till ett minsta avstånd på 
30 meter från vägområdet. Beslutet gäller även annan för trafiksäkerheten 
olämplig anordning vilken inte heller får uppföras utan länsstyrelsens tillstånd. 
Beslutet avser länsväg 215 mellan trafikplats Norsholm (E4, 210) och Finspång 
(51). 
 
Vägverket planerar att anordna en gång- och cykelväg längs väg 215 i Kimstad 
och på sträckan Kimstad-Skärblacka. Detta kommer att ske inom de närmaste 
åren. Vägverket har i samband med denna planering utrett frågan om att 
eventuellt dra om vägen kring Krokhagen men beslutat att det inte är aktuellt.  
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Figur 22. Vägar och järnvägar.  

Banverket utreder för närvarande hur befintliga plankorsningar, och då särskilt 
de som berör väg 1146 och järnvägen till Finspång kan förbättras eller ersättas 
så att trafiksäkerheten ökar. 
 
Väg 215 har hastighetsbegränsningen 90 km/h söder om den punkt där väg 
1149 ansluter (se figur 22). Mellan anslutningen med 1149 och järnvägsbron 
samt på sträckan Grebyskolan -Skärblacka är 70 km/h tillåtet. Däremellan är 50 
km/h den högsta tillåtna hastigheten. Väg 1149 har hastighetsbegränsning 70 
km/h fram till ekallén strax innan Björkbackeområdet. Därefter är 50 km/h 
tillåtet. 
 

 
Figur 23. Gångtunnel under väg 215. I bakgrunden syns ett pendeltåg på 
Södra stambanan och Arlas fabrik (foto Björn Almgren). 
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Vägverkets stickprovsmätningar (2001) har resulterat i följande skattning för 
årsmedeldygnstrafiken på vägarna i Kimstad: Väg 215 - 1 910 fordon varav 
240 lastbilar (hit räknas också bussar) söder om väg 1149, 3 580 fordon 
varav 390 tunga vid mätpunkten inne i Kimstad (vid väg 1146) och på 
sträckan norr om tätorten 2 930 fordon inklusive 250 lastbilar. Trafiken på 
väg 1146 uppgår till 690 fordon (100 lastbilar). Väg 1149 hade 1 590 fordon 
varav 150 var lastbilar. För södra Kimstadsvägen (gamla väg 215) finns inga 
nya mätningar. Om man jämför siffrorna för vägen före ombyggnaden med 
den nya vägens siffror, och tar hänsyn till en generell trafikökning, kan 
antalet fordon uppskattas till omkring 380 (varav ett trettiotal är lastbilar). 
 
7.4 Bron över Motala ström 
 
Inom planområdet finns en dammanläggning där Tekniska Verken har 
elproduktion (Vattenkraftstationen Älvås). Dammen fungerar även som en 
bro över Motala ström. Boda vägsamfällighet, där Vattenfall har en stor 
andel, sköter vägbanan. Vägbanan är dimensionerad för tyngre trafik – när 
den anlades antogs det att gasturbinanläggningen på västra sidan skulle vara 
i bruk året om. 
 
7.5 Kollektivtrafik 
 
Kimstad trafikeras idag av fyra busslinjer. Innan juni 2004 var det fem. På 
vardagar går tolv turer till Norrköping och lika många tillbaka. Det är enkelt 
att ta sig till Kimstad lite senare på kvällen (den senaste turen avgår vid 
halvtolv) från Norrköping, även om det är lägre turtäthet på kvällen. Till 
Linköping, Finspång och Skärblacka går ungefär lika många bussturer som 
till Norrköping men valmöjligheterna kvällstid är kraftigt begränsade. På 
helger minskar turtätheten till alla omkringliggande orter avsevärt. 
Restiderna till Norrköping och Linköping är normalt cirka 25 respektive 30 
minuter med buss. 
 
 

 
 
Figur 24. Till fots, på cykel och närrekreationsområden. 

Fördjupning av översiktsplanen - Kimstad    Antagandehandling   25(65)



F Ö R U T S Ä T T N I N G A R 

Östgötatrafikens riktlinjer för längsta avstånd mellan bostad och 
busshållplats är omkring 400 meter. I Kimstad överskrids detta avstånd 
oftast inte. Däremot ligger många bostäder betydligt närmare en 
busshållsplats. Antalet hållplatser är relativt högt eftersom samhället är 
långsträckt (se figur 24). 
 
7.6 Till fots och på cykel  
 
Relativt storskaliga transportleder styr möjligheterna till rörelse inom 
Kimstad. Därför är tillgänglighet och säkerhet avgörande för gång- och 
cykeltrafiken. Förflyttningar till och från skolbyggnader, närrekreations-
områden och idrottsplaner medför att länsväg 215 korsas ett stort antal 
gånger per dag av invånarna. Idag finns en planskild korsning och ett 
obevakat övergångställe. Järnvägen utgör framförallt en barriär mot 
närrekreationsområden (inklusive Motala ström) och kan endast korsas på ett 
ställe, på vägbron för väg 215 över järnvägen. 
 
Gång och cykelvägnätet är delvis utbyggt men behöver kompletteras på flera 
ställen. Framförallt gäller det sträckan längs väg 215 från Höjdvägen mot 
Krokhagen och hela vägen bort till Skärblacka. Enligt den vägplan som 
utarbetas av Vägverket ska en gång- och cykelväg till Skärblacka byggas och 
olika sträckningar kommer att utredas (se vidare kapitel 16 Trafik). 
 
 
8. MILJÖ- OCH RISKFAKTORER 
 
Som ett resultat av miljöbedömningen har en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) upprättats. MKB:n utgör en bilaga till översiktsplanen. Denna 
innehåller både förutsättningar och konsekvenser för miljö- och 
riskfaktorerna. 
 
Nedan följer en sammanfattning av miljö- och riskfaktorernas 
förutsättningar. 
 
• Boendemiljöerna liksom områdena för verksamheter och service inom 

planområdet är varierande, till exempel med avseende på ålder, hustyp och 

exploateringsgrad. En variationsrikedom förekommer även i fråga om 
byggnadshöjd och volym. 

• Delar av bebyggelseområdena är utsatta för buller främst från stambanan, 
järnvägen till Finspång, länsväg 215 samt från skjutbanan vid Gustavslund 
utanför planområdet.  

• En grundläggande förutsättning är att all bebyggelse på orten är relativt sprid 
med betydande barriäreffekter emellan. Detta försvårar kommunikationer till 
fots och på cykel inom orten samt rekreationsmöjligheterna. Tillgängligheten 
till Motala ström är begränsad. 

• Värdefull natur som klassats enligt Naturvårdsprogrammet samt en del av 
eklandskapet finns inom planområdet. Strax utanför området finns ett Natura 
2000-område. Naturområdena nyttjas ofta flitigt för rekreation.  

• Inom planområdet finns många fornlämningar och värdefulla kultur-
historiska miljöer. 

• Väster om Motala ström, inom en mindre del av planområdet, bedrivs 
djurhållning. 

• Transporterna inom samt till och från orten sker med bil, buss eller för gods 
med lastbil, vilket genererar avgaser. Farligt gods transporteras genom orten 
både på väg och järnväg. 

• Orten genomkorsar av flera kraftledningar samt angränsar till en gas-
turbinanläggning som utgör en Sevesoanläggning för vilket särskilt 
skyddsavstånd gäller. 

• Inom planområdet finns en avslutad deponi och flera mindre områden med 
förorenad mark. 

• Risk för översvämningar finns för en del av markområdena närmast Motala 
ström. 

• På orten finns idag ingen räddningsstyrka utan den närmaste finns i 
Skärblacka. 

 
I delen Planförslag kapitel 18 Konsekvensbeskrivning återfinns en 
sammanfattning av översiktsplanens miljö- och riskfaktorers konsekvenser. 
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9. TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
9.1 Huvudmannaskap  
 
Kommunen är inte huvudman för el i Kimstad. Sedan 1995 är E.ON (f.d. 
Sydkraft) ansvariga. Huvudmannaskapet för vatten och avlopp har under 
våren 2005 återtagits av kommunen från Sydkraft genom det kommunala 
bolaget, Norrköping Vatten AB (NoVa). 
 
9.2 Vatten och avlopp 
 
Motala ström är vattentäkt för Kimstad. NoVa är huvudman för nätet och 
svarar för färskvatten och avloppshantering. I Skärblacka finns ett vattenverk 
och ett avloppsreningsverk som betjänar Kimstad. Beslut har tagits om att 
istället försörja Kimstad och Skärblacka med vatten från Borgs vattenverk i 
Norrköping genom en överföringsledning. Överföringsledningen för 
dricksvatten och spillvatten kommer att anläggas mellan Skärblacka och 
Norrköpings centralort. Projektet beräknas bli klart under 2009. 
 
Nätet är uppdelat i ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Avloppsvattnet går via spillvattenledningarna till avloppsverket i 
Skärblacka. Dagvattnet leds till Motala ström eller sjön Glan (via 
Laxfjärdens invallningsföretag). 
 
Generellt gäller NoVa:s åtagande även för nya bebyggelseområden som 
tillkommer i anslutning till NoVa:s verksamhetsområde. 
 
Området väster om Motala ström ingår inte i verksamhetsområdet. Om 
området exploateras kommer en anslutning till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet inte bekostas av NoVa. Enligt NoVa (dåvarande Sydkraft 
Vatten AB) krävs det ett underlag på omkring 70-80 fastigheter för att 
kostnaden per fastighet ska bli rimlig.  
 
9.3 Optokabel 
 
Idag finns inget optokabelnät utbyggt i Kimstad. Både E.ON och Tekniska 
Verken i Linköping undersöker möjligheterna att dra fram optokabel. Ett 

möjligt scenario är att de två företagen anordnar en gemensam lösning. 
Planerna ligger inom ett femårsperspektiv.  
 
9.4 Värme och el 
 
I dagsläget finns inget fjärrvärmenät i Kimstad. Tekniska Verken i Linköping 
har fört en diskussion om att bygga ut ett nät i Kimstad. En sådan utbyggnad 
skulle ligga flera år framåt i tiden. Idag värms bostads-bebyggelsen i Kimstad 
med el eller olja med mera. 
E.ON Elnät AB är nätägare och ansvarar för distributionen av el i Kimstad. 
 
9.5 Avfallshantering 
 
Hushållsavfallet i Kimstad tas om hand inom ramen för kommunens 
avfallssystem. Fram till årsskiftet 2004/2005 kunde Kimstadborna använda 
dåvarande Sydkrafts avfallsanläggning på Häradsudden (sju kilometer från 
Kimstad) för grövre hushållssopor. År 2005 planerar tekniska kontoret i 
Norrköpings kommun att etablera en returpunkt (återvinningscentral för grovt 
hushållsavfall) i Skärblacka. 
 
Det finns sedan ett par år tillbaka ingen återvinningsstation för källsortering i 
Kimstad. Vid en lokal fullmäktigeberedning år 2003 framkom att en 
återvinningsstation är mycket efterfrågad av invånarna i Kimstad. Miljö- eller 
återvinningsstationer anläggs av förpackningsindustrin. Etableringen kan alltså 
inte styras av kommunen. Förutsättningarna för att en återvinningsstation ska 
anordnas i Kimstad förbättras säkerligen om tätorten expanderar och om det 
tillkommer en naturlig lokaliseringspunkt. 
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10. ALLMÄNT OM PLANFÖRSLAGET 
 
10.1 Inriktning 
 
Översiktsplanens inriktning är det hållbara samhället ur ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv. I detta ingår ett minskat bilberoende och 
en ökad säkerhet. Planen fokuserar därför på en ny pendeltågsstation, 
möjlighet för en eventuell duospårvagn att stanna vid flera hållplatser i 
Kimstad samt säkra och gena gång- och cykelvägar. 
 
Planen innehåller samtidigt ett betydande antal möjligheter att bygga nya 
bostadsområden. Om dessa byggs kan folkmängden öka från nuvarande 
cirka 1500 invånare till cirka 4500 invånare. Detta innebär förändringar och 
påfrestningar på såväl samhällets karaktär som dess sociala struktur. 
 
10.2 Pendeltågsstation 
 
En pendeltågsstation planeras centralt i Kimstad intill stambanan. Den 
kommer att ha god tillgänglighet till väg 215, med direkt förbindelse för 
bussar och bilar. Gång- och cykelvägnätet byggs ut för att stationen ska få 
anslutning till det befintliga gång- och cykelvägnätet. Ett förslag till 
detaljplan för en pendeltågsstation i Kimstad har tagits fram.  
 
10.3 Gång- och cykelvägar 
 
Om samhällsinvesteringen i en ny pendeltågsstation ska vara långsiktigt 
hållbar, krävs en omfattande utbyggnad av gång- och cykelvägnätet mellan 
stationen och bostäder, arbetsplatser, skolor och övriga målpunkter i 
Kimstad.   
 
10.4 Naturmiljö 
 
Naturvärdena inom Kimstad utgörs i huvudsak av Motala ström och ett antal 
ekbevuxna kullar. 
 

Översiktsplanen föreslår att skogspartier inom tätbebyggelsen till största delen 
behålls. Där bostäder föreslås inom skogspartier ska värdefulla träd sparas och 
byggnaderna placeras med hänsyn till det. Befintliga ekbestånd behålls och 
sammanbinds med varandra genom nyplantering i ekkorridorer för att öka 
spridningsmöjligheterna för växter och djur.  
 
Planen föreslår att markområden reserveras som närrekreationsområden för att 
därigenom kunna bevaras och även i framtiden vara tillgängliga för det rörliga 
friluftslivet. 
 
10.5 Kulturmiljö 
 
Utbyggnad av ny bebyggelse sker med hänsyn till den rika förekomsten av 
fornlämningar. Planens geografiska omfattning har minskats med hänsyn till 
kända fornlämningsområden i Kimstad. Planen föreslår även att hänsyn ska tas 
till kulturhistoriskt intressanta miljöer. 
 
 
11. PLANKARTA 
 
Översiktsplanens plankarta består av tre delar. 1 Grunddragen i mark- och 
vattenanvändningen, 2 Grunddragen i trafikstrukturen samt 3 Riktlinjer och 
restriktioner för mark- och vattenanvändningen, allmänna intressen och  miljö- 
och riskfaktorer. 
  
De två förstnämnda kartorna presenteras nedan. Den tredje kartan finns i 
kapitel 18 Konsekvensbeskrivning. 
 
Samtliga tre kartor återfinns i större format som bilagor. 
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Figur 25. Grunddragen i mark- och vattenanvändningen. (Se kartbilaga 1 för en 
större bild). 

 
 
Figur 26. Grunddragen i trafikstrukturen. (Se kartbilaga 2 för en större bild). 
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12. MARKANVÄNDNING 
 
12.1 Jordbruk och skog 
 
En stor del av planområdet kommer även efter planens genomförande att 
kunna brukas som idag. Vid planens genomförande kommer samtidigt i 
huvudsak åkermark att få ändrad användning för i första hand 
bostadsutbyggnad och till denna hörande kommunikationer. Endast mindre 
delar av befintlig skog föreslås exploateras för bebyggelse enligt planen.  
 
Omvandlingstakten av den åkermark och skogsmark som kommunen inte 
äger, är beroende av markägarnas intresse för förändringen.  
 
Inom planområdet finns djurhållning bland annat i form av hästar. Närheten 
till hästar kan ge besvär i form av lukt och allergier för närboende.  
 
Ny forskning tyder på att avståndet till hästar kan var betydligt kortare än 
vad som varit tillämpligt förut. De allergiframkallande ämnena transporteras 
inte i luften så långt som man tidigare trott. Utan allergenet från hästar 
klingar av efter cirka 50-100 meter. Denna forskning har skett vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid Miljötekniska enheten, Stockholms 
läns landsting. Utifrån denna forskning har länsstyrelsen i Skåne tagit fram 
riktvärden som presenterats i publikationen Hästar och bebyggelse från 
2004. 
 
I ett framtida detaljplanearbete är det viktigt att ta hänsyn till den lokala 
platsen, bland annat gällande vindriktning och avskärmande vegetation. 
Storleken på anläggningen/antalet hästar har också stor betydelse. Åtgärder 
som minskar negativ påverkan på omgivningen bör vidtas. Exempel på 
sådana kan vara att krav ställs på skötselrutiner genom bland annat täckta 
flytgödselbehållare för att undvika lukt och flugansamling samt avskärmning 
av gödselplattor. Ventilationsluften från stallar kan renas. Ridstigar och 
beteshagar kan anläggas på lämpligt sätt i förhållande till bebyggelse.  
 
Vid detaljplaneringen ska hänsyn tas till djurhållningen och bland annat 
avståndet mellan djurhållning och eventuell ny bebyggelse studeras närmare.  

12.2 Kommunikationer 
 
Markanvändningen för de viktigaste kommunikationerna genom Kimstad, 
stambanan och väg 215, ändras inte annat än lokalt. 
 
Södra stambanan, som är av riksintresse, kommer att kvarligga även om och 
när Ostlänken byggs utanför orten. Stambanan kommer på sikt att erbjuda 
bättre kapacitet i tid för pendeltågstrafik, vilket gynnar Kimstad. 
 
Pendeltågsstationen föreslår planen ska byggas väster om stambanan och norr 
om väg 215. Konsekvenserna av en pendeltågsstation bör blir mycket positiva 
för Kimstads framtida utveckling. 
 
Strax söder om Lantmännen (f.d. Lactamin) och mellan stambanan och 
järnvägsspåret till Finspång föreslår översiktsplanen ett spårreservat för 
byggande av en eventuell framtida spårlösning i form av ”Tram-train”, även 
kallad duospårväg. En sådan lösning innebär ett tåg/spårvagn som både kan 
köra på järnväg och spårväg. Planen föreslår tre särskilda hållplatslägen för en 
duospårvagn. Enligt Banverket är dock spårradien inom spårreservatet för snäv 
för att i normal omfattning användas för godståg mellan Finspång och 
Norrköping.  
 
Väg 215 kommer att kvarligga i sitt nuvarande läge under planperioden som är 
på 20 år. Inom den norra delen av Kimstad, vid Krokhagen, planerades tidigare 
en ny vägsträckning väster om den nuvarande. Vägverket har dock beslutat att 
väg 215 kommer att behålla sitt ursprungliga läge varvid det tidigare område 11 
(på båda sidor om vägen strax väster om Krokhagen) flyttats till ett läge söder 
om järnvägen till Finspång (se vidare avsnitt 13.3 Områdesvisa beskrivningar 
områdena 1-15). 
 
Utbyggnaden av en pendeltågsstation och nya bostadsområden innebär att ett 
antal gång- och cykelvägar och planskilda korsningar måste byggas för att man 
ska uppnå en attraktiv och säker boendemiljö.  Gång- och cykelvägarna tar 
mark i anspråk och kräver investeringar. I allmänhet kan dessa vägar byggas 
genom mindre markingrepp nära eller i anslutning till gator eller som särskilda 
gång- och cykelvägar inom obebyggd mark.   
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12.3 Verksamheter, arbetsplatser och service 
 
Verksamhetsområdet i centrala Kimstad kvarligger liksom övriga befintliga 
verksamhetsområden (se vidare avsnitt 13.4 Befintlig bebyggelse). Öster om 
det centrala befintliga verksamhetsområdet föreslås ett nytt verksamhets-
område. Området nås från den gamla Norsholmsvägen med infart från väg 
215. Området avgränsas i väster av stambanan och i norr av väg 215.  
 
Området rymmer cirka 3 hektar för exempelvis småindustri, hantverk, viss 
offentlig service (inte skolor), kommersiell service, värmecentral, 
kommunikationer, återvinningsstation, parkering med mera. Områdets 
centrala läge nära pendeltågsstationen utgör en tillgång.  
 
 

 
 
Figur 27. Föreslaget verksamhetsområde samt utredningsområde för bostäder 
och/eller verksamheter öster om stambanan sett från busshållplatsen i söder (foto 
Magnus Gullstrand). 
 

Strax öster om verksamhetsområdet föreslås ett utredningsområde för bostäder 
och/eller verksamheter. Båda dessa områden är enligt bullerutredningen från 
2006 utsatta för höga bullernivåer från stambanan och väg 215. Utöver de 
bullerskyddsåtgärder som föreslås bör andra åtgärder studeras och byggnaderna 
placeras så att lokal bulleravskärmning sker.  
 
Den nordöstra delen av de båda områdena ligger inom eklandskapet och den 
södra delen ligger inom område K24 som är av regionalt intresse för 
kulturmiljövården. Detta ska beaktas i detaljplanearbetet och vid behov ska 
lämpliga åtgärder vidtas.  
 
Båda områdena ligger även innanför säkerhetszonen för farligt gods genom 
järnvägstransporter och de nordöstra delarna av de två områdena ligger inom 
zonen för farligt gods genom vägtransporter. I detaljplaneskedet ska detta 
studeras närmare och vid behov förebyggande åtgärder vidtas. 
 
Ett nytt verksamhetsområde föreslås också strax norr om väg 1149 en bit söder 
om område 5 samt söder om utredningsområdet för bostäder och/eller 
verksamheter. Ytterligare två verksamhetsområden föreslås. Ett 
verksamhetsområde nordost om område 11 intill järnvägen till Finspång och ett 
strax öster om stambanan och norr om område 6. Mellan stambanan och 
område 7 föreslår planen ett utredningsområde för ekkorridor och/eller 
verksamheter. 
 
12.4 Bostäder 
 
De befintliga bostadsområdena inom planområdet kvarligger (se vidare avsnitt 
13.5 Befintlig bebyggelse). Markanvändningen för bostäder i Kimstad kommer 
att öka ytterligare enligt översiktsplanen. Planområdet innehåller många 
attraktiva lägen för nya bostäder. Sedan en pendeltågsstation har byggts i 
Kimstad framstår orten säkerligen som allt mer attraktiv att bo på. 
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Mark för bostadsområden har lagts ut enligt någon av följande grund-
läggande principer: 
 
- Nya bostäder orienteras nära pendeltågsstation. 
- Nya bostäder orienteras till natursköna lägen nära Motala ström. 
- Nya bostäder orienteras intill befintliga bostäder. 
- Nya bostäder orienteras nära skolor. 
 
12.5 Övrigt 
 
Ytor för närrekreation i form av elljusspår, idrottsplats och badplats 
kvarligger. Vid exploatering för nya bostadsområden kommer näraliggande 
naturområden att inlemmas i boendemiljön. Planen föreslår en ny badplats 
och två nya lekplatser. Planen föreslår även att markområden reserveras som 
närrekreationsområden (se vidare avsnitt 14.2 Närrekreationsmiljö). Planen 
föreslår också att spridningskorridorer för eklandskapet skapas. Planen 
föreslår även att anläggandet av en småbåtshamn/marina vid Motala ströms 
östra strand ska vid behov studeras i detaljplaneskedet.  
 
 
13. BEBYGGELSE 
 
13.1 Verksamheter, arbetsplatser och service 
 
Ett ökat antal invånare i Kimstad ställer krav på närbelägen samhällsservice.  
Befintliga skolor har överkapacitet och bedöms klara ett ökat antal elever 
som tillkommer vid en utbyggnad av nya bostäder. Befintliga förskolor kan 
behöva kompletteras vid en kraftigt ökad bostadsutbyggnad. Komplettering 
kan ske genom nya förskolor inom nya bostadsområden eller utbyggnad av 
befintliga. Vid behov av utbyggnad av befintliga skolor se avsnitt 13.4 
Befintlig bebyggelse.  
 
Konsekvenserna av att planlägga ett nytt verksamhetsområde öster om 
järnvägen och söder om väg 215 blir flera. Dels upphör markanvändningen 
för jordbruk vid en planläggning, dels är området bullerstört av tågbuller. 
Därför kan endast verksamheter som kan tåla viss påverkan av buller komma 

att etableras i detta område. Sådana verksamheter kan vara handel, industri, 
parkering och återvinningsstation samt möjligen även viss service och kontor. 
Området har i översiktsplanen markerats för verksamheter, eftersom 
konsekvenserna bedöms hanterbara. Området är av bullerskäl inte aktuellt att 
planlägga för bostäder, skolor och dylikt. 
 
Liknande förutsättningar gäller för det planerade verksamhetsområdet strax 
norr om väg 1149 i den östra delen av planområdet samt för de två 
verksamhetsområdena öster om stambanan och söder om järnvägen till 
Finspång. 
 
13.2 Centrumområde 
 
Översiktsplanen föreslår skapandet av ett centrumområde som sträcker sig från 
pendeltågsstationen i norr till kyrkan i söder (gränsen för centrumområdet på 
kartbilaga 1 är ungefärlig). Bebyggelsen inom detta område ska i första hand 
vara tät och av stadskaraktär. Ett flertal våningar bör tillåtas. I södra delen, nära 
kyrkan, ska karaktären av kyrkby vidareutvecklas. Merparten av 
centrumfunktionerna, som till exempel offentlig service och handel bör 
placeras inom centrumområdet. Bebyggelseområdena utanför centrumområdet, 
och då särskilt, de områden som föreslås för glesare bebyggelse bör få en 
trädgårdsstadskaraktär. Ny bebyggelseutveckling på orten bör, om möjligt, i 
första hand ske inom centrumområdet. Därefter i dess närhet likt ”ringar på 
vattnet”.  
 
13.3 Bostadsbebyggelse 
 
Ny bostadsbebyggelse enligt översiktsplanens anvisningar innebär att 
folkmängden i Kimstad kan öka från cirka 1500 invånare till cirka 4 500 
invånare. Ett stort antal människor kommer att ha Kimstad som sin hemort. De 
kommer att ställa krav på sin omgivning i form av goda boendemiljöer, nära 
och säkra kommunikationer, en trygg förskola och skola, tillgänglig övrig 
social service, närströvområden och grönstruktur. 
 
Utbyggnadstakten av bostäder kommer att påverkas av att en pendeltågsstation 
etableras samt av det utbud av kollektivtrafik som denna skapar. Ett ökat antal 
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bostäder i Kimstad ökar samtidigt underlaget för en pendeltågsstation. En 
utbyggnad enligt översiktsplanen är i huvudsak geografiskt centrerad kring 
pendeltågsstationen. Det är rimligt att ju närmare stationen man bygger, 
desto högre kan exploateringen bli, det vill säga högre och tätare bebyggelse. 
Högre exploatering ställer stora krav på friytor av god kvalitet.  
 
Där komplettering sker nära etablerad bostadsbebyggelse bör exploatering 
och karaktär anpassa sig till vad som redan finns på platsen. Längre från 
stationen kan bebyggelsen vara glesare, ofta innebär detta 
småhusbebyggelse.  
 
I de nya bostadsområdena som föreslås för tätare bebyggelse bör vid 
detaljplaneläggning vid behov en mindre andel, dock högst 20 procent, 
verksamheter kunna möjliggöras. Exempel på sådana verksamheter kan vara 
en skola, ett äldreboende, en allmän samlingslokal, en livsmedelsaffär eller 
ett mindre kontor. 
 
Planen föreslår sex utredningsområden för bostäder och/eller verksamheter. I 
dessa utredningsområden avgörs det i detaljplaneskedet vilken av dessa två 
markanvändningar som blir gällande alternativt hur andelen dem emellan 
kommer att se ut. 
 
Påverkan på befintlig bebyggelse som en följd av att man uppför nya 
bostadsområden i dess närhet måste uppmärksammas vid den fortsatta 
detaljplaneringen. Om ny bebyggelse anpassas i skala, läge och utformning 
till det som redan finns, ökar förutsättningarna för en lyckad komplettering.  
 
För ny bebyggelse i anslutning till pågående jordbruk bör jordbrukets 
intressen uppmärksammas i den del som avser eventuella olägenheter med 
lukt och partiklar i luften. En planteringszon kan uppta en del av 
kvartersmarken mot jordbruket. Information från jordbruket om förestående 
aktiviteter kan också minska olägenheterna.  
 
 
 

13.4 Områdesvisa beskrivningar områdena 1 - 15 
 
Område 1, södra Kimstad 
 
Området föreslås för glesare bebyggelse. Området ligger en bit ifrån övrig 
bebyggelse. Det beror på att terrängen är mycket kuperad öster om parhusen i 
närheten. Bebyggelse nära och öster om parhusen skulle också störa på grund 
av insyn.  
 
Den valda placeringen ligger bra i terrängen och här kan man med fördel göra 
stora tomter för friliggande hus. Till kraftledningsgatan söder om området är 
det omkring 75 meter. 
 

 
 
Figur 28. Område 1. Parhusen ligger strax väster om området (foto Magnus 
Gullstrand). 
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Området används idag för närrekreation, därför är det viktigt att husen 
passas fint in i terrängen och man bör även studera möjligheten att låta den 
befintliga stigen vara kvar genom området efter exploatering. En bit norr om 
området reserveras ett skogsområde som närrekreationsområde. 
 
En bit av den sydvästra delen av området ligger inom säkerhetszonen för 
farligt gods vilket innebär att vid behov bör risker med järnvägstransporter 
studeras närmare. 
 
Hela området är utsatt för buller från skjutbanan cirka 800 meter söder om 
området. Detta innebär att för att området ska kunna bebyggas måste 
skjutbanan sannolikt avvecklas. Denna fråga ska beaktas och studeras 
närmare i detaljplaneskedet (se vidare MKB:n, avsnitt 6.13 Buller). 
 
Anslutningsvägen till området sker från Kimstadsvägen i sydvästra 
delen av område 1.  
 
Område 2, söder om kyrkan 
 
Området föreslås för tätare bebyggelse. Exempel på möjlig bebyggelse 
skulle kunna vara parhus, radhus och villor. 
 
Den äldre bebyggelsen i Kimstad ligger i kuperad terräng. Då man bygger på 
åkermark i Kimstad kan fina miljöer skapas genom täthet. Bebyggelsen ska 
utformas så att den väl anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla befintliga 
bebyggelsen omkring kyrkan och det gamla stationshuset. Hela området 
ligger inom område K 24 som är av regionalt intresse för kulturmiljövården. 
Vid detaljplaneläggning ska behovet av eventuella skyddsbestämmelser 
beaktas. Då i huvudsak ingen arkeologisk utredning gjorts i området vet vi 
inte om det kan finnas fornlämningar, varför en utredning bör göras. 
 
Bebyggelsen bör följa det gamla järnvägsspåret som gick till Löfstad. Ingen 
bebyggelse ska placeras på spårområdet – järnvägssliparna kan ha förorenat 
marken. Spårområdet kan utnyttjas för en framtida gång- och cykelväg 
mellan Kimstad och målpunkter öster om Kimstad.  
 

Mot väg 215 bör bebyggelsen ha god ljudisolering och uteplatserna bör 
orienteras mot väster för att undvika bullerstörningar. I detaljplaneskedet måste 
avståndet till väg 215 liksom behovet av bullerskyddande åtgärder studeras 
närmare. 
 
De västligaste delarna av området tangerar skyddsområdet för Seveso-
anläggningen varför behovet av eventuella skyddsåtgärder med anledning av 
detta bör studeras. Denna del av området ligger även inom säkerhetszonen för 
farligt gods genom järnvägstransporter vilket också bör beaktas. På samma sätt 
bör det uppmärksammas att områdets västligaste del är inom säkerhetszonen 
för farligt gods genom vägtransporter. 
 

 
 
Figur 29. Område 2, till höger om vägen (foto Magnus Gullstrand). 
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Strax norr om industrin, Thorilds Verkstads AB, föreslås ett utrednings-
område för bostäder och/eller verksamheter. I detaljplanearbetet för detta 
utredningsområde bör närheten till industrin liksom till södra stambanan med 
avseende på buller beaktas. 
 
Det bör även uppmärksammas att området ligger inom säkerhetszonen för 
farligt gods genom järnvägstransporter. Vid behov ska lämpliga skydds-
åtgärder vidtas särskilt med tanke på att hela området ligger innanför 
skyddsområdet för Sevesoanläggningen. 
 
Eftersom utredningsområdet ligger inom område K 24 ska bebyggelsen i 
utredningsområdet utformas så att den väl anpassas till den kulturhistoriskt 
värdefulla befintliga bebyggelsen i närområdet. Vid detaljplaneläggning ska 
behovet av eventuella skyddsbestämmelser beaktas. 
 
Område 3, vid Björkbackevägen 
 
Området föreslås för glesare bebyggelse, lämpligen bör det bebyggas med 
friliggande småhus. Husen liksom tomtstorleken bör anpassas till den 
befintliga bebyggelsen i närområdet. 
 
För att kunna bygga intill den befintliga bebyggelsen, vilket är lämpligt med 
tanke på buller från väg 215, krävs att man anordnar en ny utfart mot väg 
1149. Det föreslagna området ligger ovanpå den befintliga infarten till 
Björkbackeområdet. Denna infart har ett tråkigt utseende utan anknytning till 
landskapet eller bebyggelsen samt är känslig ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Därför bör detta särskilt studeras i detaljplaneskedet. 
 
Att anordna infart till området via Björkbackevägen kräver förmodligen en 
hastighetsbegränsande åtgärd inom väg 1149 eftersom utfarten hamnar på en 
höjdrygg längs väg 1149. Det är dock positivt att utfarterna (det finns två till 
vid denna punkt) samlas.  
 
På andra sidan väg 1149 ligger Brinks Blästring. Lämpligt avstånd mellan 
denna verksamhet och framtida bostäder avgörs i ett fortsatt detaljplane-

arbete. Den nordöstra delen av området ligger inom säkerhetszonen för farligt 
gods genom vägtransporter.  
 
Området ligger inom område K 24 som är av regionalt intresse för 
kulturmiljövården. Området ligger också inom eklandskapet. Söder om 
området finns en gammal ekallé som är av kommunalt intresse för naturvården 
(objektnummer 535). 
 
Strax öster om område 3 finns två utredningsområden för bostäder och/eller 
verksamheter, ett på vardera sidan om väg 215. Båda dessa områden ligger 
inom säkerhetszonen för farligt gods genom vägtransporter vilket ska beaktas i 
detaljplanearbetet.  
 

 
 
Figur 30. Område 3, väster om Björkbackevägen (foto Magnus Gullstrand). 
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Båda utredningsområdena ligger även inom eklandskapet och i detaljplane-
skedet ska den planerade ekkorridoren i form av en ekallé längs med väg 215 
beaktas. 
 
För den västligaste delen av utredningsområdet, väster om vägen, har ingen 
arkeologisk utredning gjorts varför vi idag inte vet om där kan finnas 
fornlämningar.  
 
Båda områdena ligger inom område K 24 som är av regionalt intresse för 
kulturmiljövården. Det är därför viktigt att den nya bebyggelsen med 
avseende på bland annat höjd, volym och form väl anpassas till den 
närbelägna kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och miljön kring kyrkan. 
Vid detaljplaneläggning ska behovet av eventuella skyddsbestämmelser 
beaktas. Bebyggelsens utformning med hänsyn till landskapsbilden är också 
viktig och då särskilt siktlinjen från väg 1149 mot kyrkan. 
 
Område 4, öster om Björkbackevägen 
 
Området föreslås för glesare bebyggelse, lämpligen bör det bebyggas med 
friliggande småhus. Husen liksom tomtstorleken bör anpassas till den 
befintliga bebyggelsen i närområdet. Bebyggelsen ska även anpassas till 
terrängen. 
 
Mycket nära området ligger en osäker fornlämning, RAÄ 14. En arkeologisk 
utredning bör göras i ett mycket tidigt skede av ett detaljplanearbete. 
Fornlämningen är en kolerakyrkogård. 
 
Om marken innehåller fornlämningar kan den sydligaste delen av området 
eventuellt inte bebyggas eftersom det är svårt att bedöma utbredningen. Om 
så är fallet kan troligen endast tomter i områdets mellersta och norra del 
anordnas. 
 
Hänsyn bör också tas till närboendes behov av ett visst respektavstånd till ny 
bebyggelse.  
 
Området ligger inom eklandskapet.  

En ny väg (lokalgata) föreslås längs med områdets västra kant. 
 

 
 
Figur 31. Södra delen av område 4, till vänster om vägen (foto Magnus Gullstrand). 
 
 
Område 5, östra Kimstad 
 
Områdena 5, 6, och 7 bör byggas efter det att Kimstad fått en pendeltågs-
station. Alla tre områdena kan innehålla fornlämningar. Eventuella forn-
lämningar kan vara boplatser från stenåldern, som är den typ av fornlämning 
som annars ”saknas” bland fynden i Kimstad. Om boplatslämningar hittas är de 
svåra och dyra att flytta på. 
 
Område 5 föreslås för tätare bebyggelse. Exempel på möjlig bebyggelse skulle 
kunna vara radhus och/eller flervåningshus med stadskaraktär. 

Fördjupning av översiktsplanen - Kimstad                                                           Antagandehandling 36(65) 



P L A N F Ö R S L A G  
 

En kraftledning med en spänning på 12 kV korsar området. När området ska 
bebyggas måste ledningen grävas ned. Öster om område 5, cirka 500 meter 
bort ligger en avslutad deponi. De ostligaste delarna av området ligger inom 
deponiens skyddsavstånd. Närheten till deponien och behovet av eventuella 
skyddsåtgärder ska undersökas i detaljplaneskedet. Även till verksamheten 
Brinks Gurkor och Lantbruk AB bör närhet och eventuellt skyddsavstånd 
utredas i ett fortsatt detaljplanearbete. 
 
Området ligger inom eklandskapet. Till området kan infart anordnas via en 
befintlig grusväg som isåfall bör förbättras, alternativt kan grusvägen 
behållas som en gång- och cykelväg och infarten placeras mer centralt i 
området. Vid och längs med grusvägen föreslås en ekkorridor i form av en 
allé. Norr och nordväst om området planteras en korridor av ekar för att 
sammanbinda befintliga ekområden i det utpekade eklandskapet.  
 
Ekbacken norr om området reserveras som närrekreationsområde. Utöver 
rekreations- och naturvärden finns det flera fornlämningar i ekbacken.  
 
Område 5 innehåller stråk av kalluft. En möjlig åtgärd skulle kunna vara att 
förlägga vägarna i området centralt samt något lägre än omgivande 
bebyggelse vilket skulle leda till att kalluften lättare kan ledas bort och 
därmed ett förbättrat lokalklimat. Kalluftfrågan bör studeras närmare i 
detaljplaneskedet.  
 
Strax söder om området föreslås ett utredningsområde för bostäder och/eller 
verksamheter. Även för detta område måste skyddsavståndet till den 
avlutade deponien undersökas liksom eventuella skyddsåtgärder till 
lantbruksföretaget. 
 
Söder om detta område, strax norr om väg 1149, föreslår planen ett 
verksamhetsområde. I detaljplaneskedet bör bullerfrågan beaktas samt det 
faktum att lantbruksföretaget har sin grundvattentäkt inom området. 
 
Både utredningsområdet och verksamhetsområdet ligger inom eklandskapet. 
Strax öster om de två områdena föreslås plantering av en ekkorridor. 

 
 
Figur 32. Område 5, sett från ekbacken strax norr om området (foto Magnus 
Gullstrand). 
 
 
Område 6, östra Kimstad 
 
Området föreslås för tätare bebyggelse. Exempel på möjlig bebyggelse skulle 
kunna vara radhus och/eller flervåningshus med stadskaraktär. Bebyggelsen 
bör följa de naturliga riktningarna i landskapet.  
 
Genom området skär en 12 kV kraftledning som måste grävas ned när området 
exploateras. Den östra halvan av området ligger inom skyddsavståndet till den 
avslutade deponien. Närheten till deponien och behovet av eventuella 
skyddsåtgärder ska undersökas i detaljplaneskedet. 
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Den sydvästra delen av området ligger inom eklandskapet. Sydväst om 
området finns en ekkulle som är av regionalt intresse för naturvården (se 
Förutsättningar, figur 13 och nr 534 i Naturvårdsprogrammet). I 
detaljplaneskedet ska närheten till ekkullen beaktas bland annat med 
avseende på bebyggelsens placering och utformning.  
 
Norr om området ligger ett fornlämningsområde, RAÄ 243 (by/gårdstomt) 
där RAÄ 209 (en stensträng) och RAÄ 10 (gammal husgrund) finns. 
Närheten till fornlämningsområdet bör studeras närmare i detaljplanearbetet. 
Skäl till detta är att området utgör en gammal gårdstomt och att ytterligare 
lämningar i närheten inte helt kan uteslutas. 
 

 
 
Figur 33. Område 6, sett från grusvägen i öster (foto Magnus Gullstrand). 
 
 

Gården Uddärna ligger strax norr om området och där kan djurhållning 
förekomma i form av hästar. Detta bör studeras närmare i detaljplaneskedet.  
 
Område 6 innehåller stråk av kalluft. Detta bör studeras närmare vid detalj-
planeläggning och skulle kunna hanteras på samma sätt som för område 5. 
 
Strax nordväst om området och öster om stambanan föreslås ett 
verksamhetsområde. I stort sett hela området ligger inom säkerhetszonen för 
farligt gods genom järnvägstrafik. Med anledning av detta ska vid behov 
lämpliga skyddsåtgärder vidtas. 
 

 
 
Figur 34. Verksamhetsområdet nordväst om område 6. Sett från ekkullen i söder  
(foto Magnus Gullstrand). 
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Den södra och sydöstra delen av området genomkorsas av en kraftledning 
med en spänning på över 130 kV. I detaljplanearbetet ska Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter gällande skyddsavstånd från kraftledning beaktas.  
 
Hela verksamhetsområdet är utsatt för buller från järnvägstrafiken på 
stambanan. Enligt bullerutredningen från 2006 kan bullernivån minskas 
genom att bullerskyddsåtgärder skapas. Längs detta järnvägsparti föreslår 
utredningen en 2 meter hög vall max 10 meter från närmaste spårmitt. 
Genom att därutöver placera verksamhetsbyggnader närmast järnvägen kan 
lokal avskärmning ske. Bullerfrågan ska utredas närmare i detaljplaneskedet.  
 
Verksamheter med behov av närhet till järnväg bör i första hand få möjlighet 
att etablera sig inom verksamhetsområdet men bara under förutsättning att 
det fungerar med hänsyn till den täta trafiken på stambanan. 
 
Strax utanför området i norr och öster finns fornlämningar. 
 
Område 7, östra Kimstad 
 
Hela området (både den östra och västra delen) föreslås för tätare 
bebyggelse. Exempel på möjlig bebyggelse skulle kunna vara flervåningshus 
med stadskaraktär. 
 
Det västra delområdet är utsatt för buller från järnvägstrafiken. Enligt 
bullerutredningen kommer bullernivån efter att skyddsåtgärder vidtagits 
ligga nära riktvärdet i denna del av område 7. Längs detta järnvägsparti 
föreslår utredningen en 3 meter hög vall max 10 meter från närmaste 
spårmitt. Genom att därutöver placera bebyggelsen som en rygg mot 
stambanan kan lokal avskärmning ske. Bullerfrågan bör utredas närmare i 
detaljplanearbetet.  
 
Området ligger inom eklandskapet och delas i två delområden av en 
ekkorridor. Genom korridoren föreslås en ny väg och en ny gång- och 
cykelväg. Område 7:s båda delområden innehåller stråk av kalluft, vilket bör 
studeras närmare i detaljplaneskedet och kan hanteras på samma sätt som för 
område 6. 

Område 7:s västra delområde korsas av en 12 kV kraftledning som måste 
grävas ned när området exploateras. Detta delområde ligger till stor del inom 
säkerhetszonen för farligt gods genom järnvägstrafik, vilket ska beaktas i 
detaljplaneskedet.  
 
Norr om område 7 finns en ekkulle som är av regionalt intresse för natur-
vården. (se Förutsättningar, figur 13 och nr 534 i Naturvårdsprogrammet). I 
detaljplaneskedet ska närheten till ekkullen beaktas bland annat med avseende 
på bebyggelsens placering och utformning. Ekkullen reserveras som ett 
närrekreationsområde. Orsaken till det är förutom de höga naturvärdena 
förekomsten av fornlämningar. Även skogsområdet söder om område 7 
reserveras som ett närrekreationsområde.  
 

 
 
Figur 35. Område 7, sett från grusvägen i öster (foto Magnus Gullstrand). 
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Mellan område 7:s västra delområde och stambanan föreslås ett utrednings-
område för ekkorridor och/eller verksamheter. Utredningsområdet är i än 
högre grad utsatt för tågbuller än område 7:s västa delområde.  
 
I skogsbacken sydost om utredningsområdet finns en osäker avslutat deponi. 
Detta ska undersökas och beaktas i detaljplaneskedet.  
 
Genom utredningsområdet föreslås en ny väg samt en ny gång- och 
cykelväg.  
 
Område 8, Greby 
 
Området föreslås för tätare bebyggelse. Exempel på möjlig bebyggelse 
skulle kunna vara radhus och/eller flervåningshus. Husen ska i plan anknyta 
till den befintliga bebyggelsen i Greby.  
 
Sydväst om området finns ett fornlämningsrikt skogsområde vilket betyder 
att område 8 troligtvis måste undersökas beträffande fornlämningar i 
samband med detaljplanearbetet. 
 
Tekniska kontoret planerar en tätortspark i det ovan nämnda skogsområdet 
där fornlämningarna kan beskådas i en parkmiljö. Den föreslagna 
bebyggelsen (område 8 och 10) kan då tillåtas rama in parkområdet. Om det 
inte går att skapa en god samverkan mellan den planerade parkanläggningen 
och en framtida bostadsbebyggelse, bör en exploatering för bostäder utgå. 
 
Slutsatsen av detta är att en avgränsning mellan park och bostäder inleder ett 
framtida detaljplanearbete. Bostadsbebyggelsen ska därvid placeras och 
utformas med hänsyn till att en god parkmiljö kan erhållas samt att 
bostäderna kan samverka innehållsmässigt och visuellt med parkmiljön. 
 
Befintlig lekplats strax sydöst om området ska kvarligga och beaktas i 
detaljplanearbetet. 

 
 
Figur 36. Område 8, sett från sydost (foto Magnus Gullstrand). 
 
 
Område 10, nordväst om Greby skola 
 
Området föreslås för glesare bebyggelse. Exempel på möjlig bebyggelse skulle 
kunna vara småhus.  
 
Området bör avgränsas norrut med ett lämpligt avstånd till det befintliga 
elljusspåret i skogen samt med hänsyn till att detta skogsområde reserveras som 
närrekreationsområde. Bebyggelsen bör anpassas till terrängen och fina träd 
bör om möjligt sparas. 
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Figur 37. Område 10, sett från skogsbilvägen i nordost (foto Magnus Gullstrand). 
 
 
Området ligger på en höjd relativt nära väg 215. Enligt bullerutredningen 
från 2006 klarar området gällande riktvärden för buller även utan 
skyddsåtgärder. 
 
Områdets sydvästra delar ligger inom säkerhetszonen för farligt gods genom 
järnvägstrafik och vägtrafik. 
 
 
 
 
 

Område 11, sydväst om Krokhagen 
 
Området föreslås för tätare bebyggelse. Exempel på möjlig bebyggelse skulle 
kunna vara radhus och/eller flervåningshus med stadskaraktär. 
 
Då ingen arkeologisk utredning gjorts i området vet vi inte om det kan finnas 
fornlämningar. När området detaljplaneläggs bör därför en utredning göras. 
 
Strax norr om området föreslås ett verksamhetsområde. Verksamhets-området 
föreslås i första hand för verksamheter med behov av närhet till järnväg. I 
huvudsak hela området ligger inom säkerhetszonen för farligt gods från 
järnvägstrafik, vilket vid behov ska beaktas i detaljplanearbetet. 
 

 
 
Figur 38. Område 11, utredningsområdet och verksamhetsområdet, sett från öster från 
grusvägen intill järnvägen och väg 215 (foto Magnus Gullstrand). 
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Med de bullerskyddande åtgärder som bullerutredningen föreslår, ett 2 meter 
högt plank max 5 meter från närmaste spårmitt, klaras i stort gällande 
riktvärden. Genom att därutöver placera verksamhetsbyggnader närmast 
järnvägen kan lokal avskärmning ske och bullernivån minska ytterligare. 
 
Då ingen arkeologisk utredning gjorts i området vet vi inte om det kan finnas 
fornlämningar. När området detaljplaneläggs bör därför en utredning göras.  
På andra sidan järnvägen strax nordost om verksamhetsområdet finns 
fornlämning RAÄ 240 (fossil åkermark) och i dess närhet RAÄ 232 
(gravfält). 
 
Öster om verksamhetsområdet och strax söder om järnvägen föreslås ett 
utredningsområde för bostäder och/eller verksamheter. Söder om detta 
område reserveras skogsområdet som närrekreationsområde. 
 
Då ingen arkeologisk utredning gjorts i området vet vi inte om det kan finnas 
fornlämningar. När området detaljplaneläggs bör därför en utredning göras. 
 
Större delen av utredningsområdet ligger inom säkerhetszonen för farligt god 
genom järnvägstrafik och en mindre del även inom zonen för farligt gods 
genom vägtrafik. Med anledning av detta bör i detaljplaneskedet behovet av 
eventuella skyddsåtgärder studeras. 
 
Mellan verksamhetsområdet och utredningsområdet föreslås ett hållplatsläge 
för en duospårväg. 
 
Område 12, norr om Motala ström 
 
Området föreslås för glesare bebyggelse, till exempel med småhus. 
 
Området inkräktar till en liten del på strandskyddet. Genom att anlägga en 
gång- och cykelväg från prästgården, söder om område 13 och hela vägen 
bort mot bron över Motala ström via Älvås (delvis på befintlig stig), 
tillskapas rekreationsvärden och möjligheter att vistas vid vattnet. 

 
 
Figur 39. Område 12, sett från grusvägen i öster (foto Magnus Gullstrand). 
 
 
Gång- och cykelvägen föreslås även fortsätta, söder, öster och norr om området 
samt genom att vara något upphöjd även fungera som en skyddsvall mot 
översvämningar. Närheten till strandområdet som är riskområde för 
översvämning ska beaktas i detaljplanen. 
 
I den del av området som är belägen inom strandskyddsområdet har en 
översiktlig naturbeskrivning gjorts vilket resulterat i att området inom 
strandskyddet utgörs av betad slät ängsmark, troligen tidigare åker.  
 
En bruksväg för jordbruket finns nära och utmed stranden. Norr om bruksvägen 
utgörs marken av åker. Ett dike leder från åkern diagonalt över betesmarken 
och ner till Motala ström. 
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Väster och söder om område 12 (mellan område 12 och Motala ström) finns 
naturmiljön ”529, Våtmarker och ekhagar väst Kimstad”, vilken utgör ett 
område som är av kommunalt intresse för naturvården. I detaljplanearbetet 
bör hänsyn tas till detta samt till landskapsbilden. 
 
Då ingen arkeologisk utredning gjorts i området vet vi inte om det kan finnas 
fornlämningar. När området detaljplaneläggs bör därför en utredning göras. 
 
Område 13, nordost om Motala ström 
 
Områdets norra del föreslås för glesare bebyggelse och områdets södra del 
föreslås för tätare bebyggelse. Exempel på möjlig bebyggelse i områdets 
norra del är småhus och i den södra delen radhus och/eller flervåningshus 
med stadskaraktär.  
 
Bebyggelsen bör anpassas till terrängen och landskapsbilden.  
 
I detaljplanearbetet bör även hänsyn tas till att området och då främst den 
nordöstra delen delvis ligger inom säkerhetszonen för farligt gods genom 
järnvägstrafik och vägtrafik.  
 
Väster om området reserveras skogen och åkermarken som ett när-
rekreationsområde (se figur 40).  
 
Öster om områdets södra del ligger två mindre verksamheter, Kimstad Bil 
och Motor och en liten livsmedelsindustri (senapstillverkning). I ett fortsatt 
detaljplanearbete bör undersökningar företas för att avgöra om 
skyddsavstånd krävs.  
 
Angöringsgatan genom området från öster bör följa den gamla väg-
sträckningen så som den syns på ekonomiska kartan från 1948.  
 
Då ingen arkeologisk utredning gjorts i området vet vi inte om det kan finnas 
fornlämningar. När området detaljplaneläggs bör därför en utredning göras. 

 
 
Figur 40. En del av närrekreationsområdet, väster om område 13, sett från nordväst. I 
högra delen av bilden skymtar bron över Motala ström (foto Magnus Gullstrand). 
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Område 14, väster om Motala ström 
 
Området föreslås för glesare bebyggelse, exempelvis småhus. Bebyggelsen 
bör anpassas till terrängen i de delar som är kuperade.  
 
För den del av området som ligger inom strandskyddet har en översiktlig 
naturbeskrivning gjorts. Området utgörs av åkermark och en del av den 
vägbank som avgränsar området i öster hyser viss ung vegetation.  
 
Norr om området finns miljön ”529, Våtmarker och ekhagar väst Kimstad”, 
vilken utgör ett område som är av kommunalt intresse för naturvården. I 
detaljplanearbetet bör hänsyn tas till detta samt till landskapsbilden. 
 

 
 
Figur 41. Område 14, sett från grusvägen i söder. I den övre delen av bilden 
skymtar Motala ström (foto Börje Mathiasson). 

Mellan området och våtmarken föreslås en gång- och cykelväg som även ska 
fungera som en skyddsvall mot översvämning. Vid behov bör ytterligare 
skyddsåtgärder studeras i detaljplanearbetet. 
 
För att område 14 och 15 väster om Motala ström ska kunna bebyggas krävs att 
vatten och avlopp byggs ut från Kimstad (öster om Motala ström). Detta 
innebär en stor investering. Det krävs minst 70-80 hushåll för att kostnaden per 
fastighet ska bli rimlig enligt Norrköping Vatten AB. Körbanan över strömmen 
inom Tekniska Verkens vattenkraftstation vid Älvås förvaltas av en 
vägsamfällighet där de nya områdena bör ingå.  
 
Den befintliga gång- och cykelbron bör förmodligen rivas eftersom den är i 
mindre bra skick. En ny körbana för gång- och cykel bör om möjligt anordnas 
strax söder om bron. Om det inte är möjligt kan en ny gång- och cykelbana 
skapas inom den befintliga brons körbana. Detta innebär att biltrafik får 
begränsningar såsom enkelriktad trafik styrd av ljussignaler eller företrädesrätt 
för den ena riktningen.  
 

 
 
Figur 42. Område 14, sett från grusvägen i nordvästra delen av området (foto Magnus 
Gullstrand). 
 
En mindre bit av områdets södra del ligger inom skyddsavståndet för 
Sevesoanläggningen. Vid detaljplaneläggning ska därför vid behov lämpliga 
skyddsåtgärder vidtas. 

Fördjupning av översiktsplanen - Kimstad                                                           Antagandehandling 44(65) 



P L A N F Ö R S L A G  
 

Område 15, väster om Motala ström 
 
Området föreslås för tätare bebyggelse som till exempel radhus och/eller 
flervåningshus.  
 
Området är helt beläget inom strandskyddsområdet varför en översiktlig 
naturbeskrivning gjorts. Området utgörs huvudsakligen av åkermark. 
Närmast Motala ström finns tre mindre ansamlingar av vegetation. Dessa 
finns i eller nedanför den sluttning som avslutar området mot strömmen. 
Vegetationen består av al, sälg, lönn, fläder och nypon. Strandområdet är 
otillgängligt genom den starka sluttningen. 
 
 

 
 
Figur 43. Område 15, sett från grusvägen i väster (foto Börje Mathiasson). 
 

Motiveringen för att upphäva strandskyddet är att området idag inte har några 
särskilda naturvärden, men att närrekreationsvärden däremot tillskapas genom 
att en gång- och cykelväg anordnas längs vattnet och marken görs till allmän 
platsmark. Bredden och utformningen på markområdet för gång- och cykelväg 
ska studeras närmare i detaljplanearbetet. 
 
Område 15 ligger mycket nära Forsby gård. Planeringen av området ska ta 
hänsyn till den kvarvarande bebyggelsen på gården. 
 
Ett kalluftsstråk finns inom området. Den negativa påverkan av detta kan 
möjligen minskas genom placering av bebyggelse eller plantering av tät 
vegetation som klimatavskärmningar. Se även texten om område 14 
beträffande vatten och avlopp, bron över strömmen samt Sevesoanläggningen. 
 
 

 
 
Figur 44. Område 15. Bortom Motala ström skymtar Kimstad kyrka (foto Magnus 
Gullstrand). 
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13.5 Befintlig bebyggelse 
 
Översiktsplanen föreslår riktlinjer för befintliga bebyggelseområden, både 
för detaljplanelagd och inte detaljplanelagd mark.  
 
Det centrala verksamhetsområdet 
 
Det centrala verksamhetsområdet med pizzerian i nordväst och Arlas lokaler 
i söder intill Motala ström föreslås kvarligga som ett verksamhetsområde. 
Vid utbyggnadsbehov för verksamheterna inom området kan en viss 
förtätning eventuellt vara möjlig. Exempelvis skulle det kunna vara möjligt 
på den mark som idag används till parkering sydöst om pizzerian. Förtätning 
med ny bebyggelse söder om järnvägen till Finspång bör undvikas då hela 
den delen av verksamhetsområdet har stor risk att drabbas av översvämning. 
Om en utbyggnad av befintlig bebyggelse ändå ska ske i denna del av 
området måste riskerna för översvämning helt avhjälpas.  
 
Då Arla i en eventuell framtid upphör med sin verksamhet i lokalerna 
närmast strömmen (eller om de vill bygga ut den) bör det utredas om en 
gång- och cykelväg kan anordnas längs stranden. Gång- och cykelvägen ska 
även fungera som en skyddsvall mot översvämning. Detta är särskilt viktigt 
då södra delen av verksamhetsområdet (söder om järnvägen till Finspång) 
ligger inom 100-årsflöde samt högsta beräknade flöde och har därmed en 
påtaglig risk att drabbas av översvämning (se MKB:n, kapitel 7 Genomgång 
av riskfaktorer).  Gång- och cykelvägen ska sedan fortsätta till Gamla 
Kimstad via en planskild korsning passerande Södra stambanan.  
 
Hela området ligger inom säkerhetszonen för farligt gods genom järnvägs-
trafik. 
 
Ringvägen och Grebyområdet 
 
Planen föreslår att befintlig bostadsbebyggelse i området kvarligger. En 
förtätning med ny bebyggelse bör inte ske. Kiosken strax väster om Greby 
föreslås få möjlighet till en mindre utbyggnad. Vid behov bör en mindre 
utbyggnad av Grebyskolan kunna ske. Vid sådana detaljplanearbeten ska 

förekomsten av fornlämningar i skogsområdet norr om kiosken utredas och den 
planerade tätortsparken beaktas. 
 
Askhagen och Älvås 
 
Befintlig bebyggelse föreslås kvarligga. En mindre förtätning med nya 
småhustomter kan om möjligt ske vid behov. Vid behov bör även en mindre 
utbyggnad av Kimstadskolan kunna ske.   
 
Krokhagen 
 
Befintlig bebyggelse föreslås kvarligga. En förtätning med ny bebyggelse bör 
inte ske på grund av trafiksäkerhetsfrågan. Området är av kulturhistoriskt 
intresse. 
 
Gamla Kimstad 
 
Befintlig bebyggelse föreslås kvarligga. Hela området ligger inom område K24 
som är av regionalt intresse för kulturmiljövården. Ett mindre antal nya 
småhustomter för bostadsändamål bör vid behov kunna uppföras norr om 
kyrkan på mark vid den befintliga busshållplatsen samt i skogsområdet 
nordväst om kyrkan. Eventuell ny bebyggelse ska med avseende på bland annat 
storlek, höjd och form vara väl anpassad till den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelsen omkring kyrkan och stationshuset. Vid detaljplaneläggning ska 
behovet av skyddsbestämmelser både för befintlig och eventuell ny bebyggelse 
beaktas. En arkeologisk utredning ska göras.  
 
Huvudsakligen hela området ligger inom säkerhetszonen för farligt gods 
genom järnvägstrafik. Delar av området är utsatta för höga bullernivåer från 
järnvägstrafik. Med de åtgärder som bullerutredningen från 2006 föreslår, samt 
genom placeringen av eventuella nya hus så att lokal avskärmning sker, kan 
bullernivåerna bli hanterbara.  
 
Strax väster om området finns en radiomast. 
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13.6 Trygghet, jämställdhet och tillgänglighet 
 
En förutsättning för en god boende- och arbetsmiljö är att en acceptabel 
trygghet kan skapas. Detta ges av utformning och innehåll i bostadsområdet, 
arbetsmiljön och de kommunikationer som man använder.  
 
Bostadens närmiljö och utformning av gång- och cykelvägar är två viktiga 
förutsättningar för hur tryggheten upplevs av barn. Gång- och cykelvägar ska 
ges en förläggning med goda siktförhållanden utan närbelägen tät vegetation, 
utan korsningar med annan trafik samt god belysning. Gång- och 
cykelvägarna ska ha god närhet till bebyggelse.  De planskilda korsningarna 
för gång- och cykeltrafik bör i första hand utformas som gång- och 
cykelbroar då de generellt upplevs som attraktivare och tryggare.  
 
 
14. GRÖNSTRUKTUR OCH NATURMILJÖ 
 
14.1 Allmänt 
 
Översiktsplanen innebär stor hänsyn till områdets naturvärden. Ny 
bebyggelse förläggs med några undantag på jordbruksmark. Där nya 
bostäder föreslås inom områden med träd och övrig vegetation ska man i det 
följande detaljplanearbetet ta hänsyn till större träd och övriga naturvärden.   
 
14.2 Närrekreationsmiljö 
 
Skogen kring Kimstad sköts idag enligt en antagen Skogsbruksplan som inte 
tar hänsyn till rekreationsvärdena i skogen. Enligt planförslaget bör 
närrekreationsområdena på kommunens mark istället skötas utifrån ett 
brukarperspektiv med utgångspunkt från den inventering som gjorts 2003 på 
uppdrag av dåvarande gatu- och parkkontoret, idag tekniska kontoret. 
 
Eftersom planförslaget innebär att delar av närrekreationsområdena tas i 
anspråk för bostadsbebyggelse är det särskilt viktigt att de bevarade 
områdena kan skötas så att de bästa förutsättningarna för närrekreation 
uppnås. Dessutom bör nya närrekreationsområden tillskapas.  

Med bakgrund av detta samt att merparten av planområdet enligt ÖP-90 är en 
del av närrekreationszonen föreslår planen att mark reserveras och bevaras som 
närrekreationsområden (se kartbilaga 1 Grunddragen i mark- och 
vattenanvändningen).  
 
Syftet med att bevara mark som närrekreationsområden är att de även i 
framtiden ska kunna vara tillgängliga för det rörliga friluftslivet. En del av de 
föreslagna områdena används redan idag flitigt för rekreation och har en 
mycket god rekreationspotential. En del av områdena består även av höga 
naturvärden och/eller flera fornlämningar som behöver skyddas. Detta gäller 
till exempel för närrekreationsområdet norr om område 5.   
  
För att säkerställa de biologiska värdena föreslår planen att ny ekskog planteras 
genom ekkorridorer inom området för det så kallade eklandskapet (se vidare 
avsnitt 14.3 Spridningskorridorer för eklandskapet). Dessa nya ekområden kan 
i framtiden komma att bli en viktig del av näraliggande närrekreationsområden.  
 
Som åtgärder för att överbrygga barriärerna, till exempel i form av järnvägar 
och vägar, för det rörliga friluftslivet föreslår planen flera planskilda korsningar  
samt gång- och cykelvägar.  
 
Genom att man anordnar strandnära tomtmark uppstår möjligheten att anlägga 
gång- och cykelstråk med vegetationsytor vid vattnet som kompletterar 
befintliga stigsystem.  
 
Badplatsen väster om Älvås kvarligger. Med anledning av den planerade ökade 
befolkningen i Kimstad kan behov av en utbyggnad av badplatsen uppstå. Om 
så sker bör frågan utredas noggrant då vattnet vid udden är mycket strömt. 
Planen föreslår anläggandet av en strandpromenad/gång- och cykelväg samt en 
ny badplats utmed Motala ströms östra strand.  
 
Befintliga lekplatser kvarligger och två nya föreslås. I detaljplaneskedet bör 
behovet av ytterligare lekplatser kunna tillgodoses inom de nya områdena för 
bostadsbebyggelse.  
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14.3 Spridningskorridorer för eklandskapet 
 
Översiktsplanen innehåller i sin nordöstra del två större områden som 
föreslås planterade med ekskog i samband med att intilliggande 
jordbruksmark exploateras för bostäder. Syftet med detta är att de 
omgivande höjderna med ekskog tillsammans med ekplanteringarna ska 
bilda ett sammanhängande eklandskap, lika det som finns nordost om 
översiktsplaneområdet.  
 
Planen föreslår även ekkorridorer i form av alléer, bland annat längs med 
väg 215 och väg 1149. Inom eklandskapet föreslås också mark reserveras 
som närrekreationsområden.   
 
Den ena ekplanteringen finns mellan område 7:s två delar och det andra 
mellan områdena 5, 6 och 7. Planen föreslår även ett utredningsområde för 
ekkorridor och/eller verksamheter mellan stambanan och område 7:s västra 
del. De bebyggelseområden som finns inom eklandskapet, bland annat 
områdena 4, 5, 6 och 7 bör vid detaljplaneläggningen kompletteras med 
ekplanteringar och mindre ekstråk. 
 
Planen föreslår att Natura 2000-området, strax utanför planområdesgränsen, 
bevaras som närrekreationsområde. Enligt länsstyrelsens bevarandeplan för 
området, och 7 kapitlet i Miljöbalken, bör ekkullen skyddas som till exempel 
biotopskyddsområde eller reservat om inte områdets värden kan säkerställas 
på annat sätt i framtiden.  
 
14.4 Strandskydd 
 
Område 15 ligger inom strandskyddsområdet som hör till Motala ström. 
Områdena 12, 13 och 14 ligger delvis inom strandskyddsområdet och i dess 
omedelbara närhet. 
 
Vid en utbyggnad av bostäder inom område 15, ska allmänhetens tillträde till 
strandområdena säkerställas. Detta föreslås ske genom att anlägga en allmän 
gång- och cykelväg utmed stranden, mellan stranden och bostäderna. 

Konsekvenserna för djur- och växtliv bedöms vara begränsade vid en 
exploatering inom området, sett ur strandskyddssynpunkt. 
 
Innan kommunen detaljplanelägger område 15 bör kommunen utreda 
förutsättningarna för att strandskyddet kan upphävas i denna del (se vidare om 
strandskydd under respektive område vid avsnitt 13.3 Områdesvisa 
beskrivningar områdena 1-15).  
 
 
15. KULTURMILJÖ 
 
15.1 Fornlämningar 
 
Allmänt 
 
Översiktsplanen innebär stor hänsyn till planområdets kulturmiljö och 
fornlämningar. Ny bebyggelse föreslås generellt på ett visst avstånd från 
fornlämningar.  
 
Där bebyggelse föreslås intill ”osäker fornlämning” eller i närheten av icke 
undersökta lämningar, måste ytterligare utredningar eller förundersökningar 
göras innan man vet om bebyggelse är lämplig. Det är osannolikt att en 
påträffad fornlämning, framförallt om det är en fast fornlämning/boplats, 
kommer att grävas ut och/eller flyttas i syfte att exploatera marken då detta kan 
bli mycket kostsamt. 
 
Inom den planerade tätortsparken i Greby finns fornlämningar. Dessa kommer 
att exponeras och framhävas i samband med att parken iordningsställs.  
 
Sammantaget innebär översiktsplanen att ytterligare utredningar och 
förundersökningar kan krävas under detaljplanearbetet, trots att översikts-
planen har visat stor hänsyn till kända fornlämningar.  
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Fornlämningsområden som kan beröras av exploatering 
 
Kimstad med omgivningar är rikt på fornlämningar. Därför är risken stor att 
de nya bebyggelseområdena kan beröra fornlämningar, såsom till exempel 
område 4 (osäker fornlämning), område 5, 6 och 7 (närhet till fornlämningar, 
områdena kan innehålla äldre boplatser), område 8 (närhet till 
fornlämningar) samt område 11 (närhet till fornlämningar).  
 
Kunskapen om eventuella fornlämningar i dessa områden erhålls först 
genom utredningar eller förundersökningar i samband med detaljplane-
arbetet. 
 
15.2 Kulturmiljöer 
 
Inom Kimstad finns några delområden med äldre bebyggelse. 
 
Miljön kring kyrkan utgör en värdefull kulturhistorisk miljö som ska 
bevaras. Det innebär även att hänsyn ska tas vid placering och utformning av 
ny bebyggelse i närheten, som till exempel i område 2 och i de två 
utredningsområdena för bostäder och/eller verksamheter nordost om kyrkan, 
så att miljön inte förlorar i värde.   
 
Järnvägsmiljön kring stationshuset utgör också en kulturhistoriskt värdefull 
miljö, där hänsyn ska tas vid placering och utformning av nya hus eller andra 
förändringar inom miljön eller i dess närhet.  
 
Vid eventuell detaljplaneläggning inom området av regionalt intresse för 
kulturmiljövården (K24) ska behovet av skyddsbestämmelser för befintliga 
och nya miljöer och bebyggelse beaktas.  
 
Vid detaljplaneläggning i området i närheten av kyrkan och stationshuset är 
det särskilt viktigt att behovet av skyddsbestämmelser, till exempel i form av 
varsamhet (q eller Q) som begränsar användningssättet, beaktas. Orsaken till 
detta är att denna miljö utgör kärnan i område K24. 
 
 

 
 
Figur 45. Stationshuset. Sett från öster (foto Björn Almgren). 
 
 
Bostadsområdet Krokhagen utgör ytterligare en kulturhistoriskt värdefull miljö. 
Om området, mot förmodan på grund av trafiksäkerhetsfrågan, i framtiden 
skulle komma att bli föremål för exploatering ska hänsyn tas till den värdefulla 
miljön genom att endast tillåta mindre hus med en lägre exploateringsgrad samt 
genom att ställa krav på material och utformning för de nya bostäderna. 
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16. TRAFIK 
 
16.1 Järnvägar  
 
Södra stambanan som går genom planområdet utgör riksintresse för 
kommunikationer. På järnvägen till Finspång transporteras farligt gods. I 
framtiden kan det eventuellt bli aktuellt med persontrafik på järnvägen till 
Finspång, till exempel i form av duospårvagnar. Se vidare under avsnitt 16.5 
Kollektivtrafik. För att i framtiden möjliggöra effektivare persontransporter 
norrut föreslår planen ett spårreservat mellan stambanan och järnvägen till 
Finspång samt söder om Lantmännens industribyggnad.  
 
Planen föreslår en pendeltågsstation centralt i Kimstad. 
 
16.2 Vägar 
 
Allmänt 
 
I planförslaget ingår nya lokalgator, nya gång- och cykelvägar med 
planskilda korsningar med vägar och järnvägar.   
 
Fler bostäder i Kimstad innebär ökad biltrafik inom och genom orten. 
Ökningen av biltrafiken kan dämpas genom utbyggnad av kollektivtrafik 
(pendeltåg och duospårvagn) och gång- och cykelvägar. Även om biltrafiken 
påverkas av en mängd faktorer som kommunen inte råder över, kan 
kommunen medverka med ovanstående åtgärder för att förändra resmönstret.    
 
Allmänna vägar 
 
Väg 215 och övriga allmänna vägar kvarligger i planförslaget. För väg 215 
har Vägverket utrett en ny sträckning inom norra Kimstad. Vägverket har 
kommit fram till och beslutat att någon ny sträckning av vägen inte är 
aktuellt. Däremot pågår arbete inom Vägverket med planerandet av en ny 
separat gång- och cykelvägsförbindelse mellan Kimstad och Skärblacka, på 
väg 215 östra sida. Utredningen studerar en sträckning för gång- och 
cykelvägen från järnvägsbron i Kimstad och fram till centrala Skärblacka.  

Som en konsekvens av Vägverkets beslut föreslår planen att ingen ny 
bebyggelse planeras längs med väg 215 vid Krokhagen utan istället söder om 
järnvägen till Finspång. Planen stödjer Vägverkets arbete med en gång- och 
cykelväg från Kimstad till Skärblacka. Gång- och cykelvägen är mycket 
angelägen. 
 
Planförslaget utgår naturligtvis också från ekonomiska och praktiska faktorer. 
Korsningar samordnas och nya vägar dras så kort som möjligt. Samtidigt måste 
säkerhets- och bulleraspekter beaktas. Därför har till exempel en ny utfart 
föreslagits mot väg 1149 för att ny bebyggelse ska kunna byggas intill 
Björkbackeområdet. Ytterligare ett exempel är att en planskild korsning för 
gång- och cykeltrafik till den nya pendeltågsstationen planeras under väg 215. 
 
Väg 215 kommer att fortsatt utgöra en barriär genom Kimstad. Samtidigt 
fungerar väg 215 som den enda tillfarten för vägnätet inom samhället. Den 
framtida ökningen av trafiken på väg 215 beror på den allmänna utvecklingen 
men också på ett ökat bostadsbyggande i Kimstad. 
 
Trafikmängden på väg 215 var 2001 vid järnvägsbron 3650 fordon per 
årsmedeldygn, varav 390 tunga fordon.  
År 2010 beräknas trafikmängden vid järnvägsbron vara 4525 fordon per 
årsmedeldygn, varav 533 tunga fordon. 
År 2025 beräknas trafikmängden vid järnvägsbron vara 5437 fordon per 
årsmedeldygn, varav 704 tunga fordon. 
 
Trafikmängden på väg 215 var 2001 vid Krokhagen 2930 fordon per 
årsmedeldygn, varav 250 tunga fordon.  
År 2010 beräknas trafikmängden vid Krokhagen vara 3516 fordon per 
årsmedeldygn, varav 343 tunga fordon. 
År 2025 beräknas trafikmängden vid Krokhagen vara 4218 fordon per 
årsmedeldygn, varav 437 tunga fordon. 
 
Observera att ovanstående beräkningar är rena framskrivningar och inte 
prognoser. 
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Många av nackdelarna med att ha en genomfart genom ett samhälle kommer 
att finnas kvar inom planperioden. Negativa konsekvenserna blir transporter 
av farligt gods nära bostadsområden, buller, avgaser, bristfälliga passager för 
oskyddade trafikanter på eller under väg 215 samt tillgängligheten för lokal 
trafik ut på väg 215.  
 
Lokalgatornas korsningar med väg 215 ska utformas med en hög 
trafiksäkerhet och framkomlighet. I enlighet med det har Banverket påbörjat 
en utredning för att flytta vägkorsningen vid järnvägen till Finspång, sydväst 
om Grebyskolan. Det nya läget för vägen föreslås en bit längre åt sydost i 
närheten av det mellersta hållplatsläget för en duospårvagn (se kartbilaga 2).   
 
Väg 215 har hastighetsbegränsningen 70 km i timmen fram till järnvägsbron, 
räknat från söder. Det är viktigt att få ned hastigheten till de tillåtna 50 vid 
korsningen intill pendeltågsläget.  
 
Lokalgator 
 
Planförslaget visar ett antal nya lokalgator till de föreslagna bostads-
områdena. En förutsättning för trafiken inom bostadsområdena är att gatorna 
anordnas så att bilarna måste anpassa sin hastighet till gång- och 
cykeltrafiken. Den ökade biltrafiken i Kimstad bör följas av åtgärder för att 
förbättra trafiksäkerheten. Bostadsgator bör utformas för lägre hastighet än 
nuvarande 50 km/tim.  
 
16.3 Gång- och cykelvägar 
 
Vägverkets vägutredning för en ny separat gång- och cykelväg mellan 
Kimstad och Skärblacka utgår från gång- och cykelvägnätet i anslutning till 
den nya pendeltågsstationen. 
 
En gång- och cykeltunnel planeras under väg 215 i anslutning till den nya 
pendeltågsstationen. Vi bedömer att det är riskabelt att anordna en 
plankorsning för gång- och cykeltrafiken. Från den nya gång- och 
cykeltunneln under väg 215 leds gång- och cykeltrafiken norrut utmed den 
västra sidan av väg 215. 

Planen föreslår även att en ny gång- och cykelväg kan byggas strax öster om 
väg 215 i närheten av Barrskogsvägen.  
 
I planförslaget ingår (utöver de två nya gång- och cykeltunnlarna vid 
pendeltågsstationen under väg 215 och under Södra stambanan) fyra nya 
planskilda korsningar med väg 215, norr om den som föreslås vid 
pendeltågsstationen. Vardera en korsning föreslås vid Höjdvägen och den andra 
vid Grebyskolan, vilken även föreslås korsa järnvägen till Finspång. Efter den 
första korsningen vid Höjdvägen leds gång- och cykeltrafiken norrut på den 
östra sidan av väg 215 förbi Grebyskolan.  
 

 
 
Figur 46. Järnvägsövergången sett från Grebyskolan i öster. Planen föreslår här en 
planskild/trafiksäker korsning för gång- och cykeltrafik (foto Magnus Gullstrand). 
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Om möjligt bör på sikt ytterligare en planskild korsning byggas mellan de 
två planskilda gång- och cykelkorsningarna, i Grebyvägens förlängning 
korsande väg 215. En bit väster om denna, i närheten av ett hållplatsläge för 
en duospårvagn, föreslås en planskild korsning av järnvägen till Finspång. 
En bit nordväst om Grebyskolan föreslår planen ytterligare en planskild 
korsning av väg 215 och järnvägen till Finspång. En planskild korsning av 
järnvägen till Finspång föreslås intill Kimstadskolan. 
 
Den första nämnda korsningen ersätter befintligt övergångsställe över väg 
215 i en punkt med dokumenterat behov av tvära förbindelser för oskyddade 
trafikanter över väg 215. 
 
Korsningen vid Grebyskolan förlängs mot öster av befintligt järnvägsspår 
mellan Kimstad och Finspång. Den planskilda korsningen med järnvägen 
motiveras av närheten till Grebyskolan dit en stor mängd barn går varje dag 
till undervisning eller andra aktiviteter samt närheten till framtida 
bebyggelseområden väster om korsningen (områdena 11 inkluderande 
intilliggande verksamhetsområde och utredningsområde för bostäder 
och/eller verksamheter samt områdena 12, 13, 14 och 15). Sydöst om 
Kimstad kyrka föreslår planen två planskilda korsningar av väg 215.  
 
De planskilda korsningarna bör i första hand, om möjligt, utformas som 
gång- och cykelbroar då de generellt upplevs som attraktivare och tryggare 
än tunnlar. 
 
En ny planskild korsning för gång- och cykeltrafik föreslås vid passage av 
järnvägen till Finspång, strax väster om Höjdvägen. Alla de i planen 
föreslagna nya planskilda korsningarna för gång- och cykeltrafik kan som 
alternativ istället vara trafiksäkra men i plan.  
 
De föreslagna gång- och cykelvägarna vid Motala ström ska utformas så att 
de även ska fungera som skyddsvallar mot översvämningar. 
 
Den nya gång- och cykelvägen till Skärblacka bör vid Krokhagen anläggas 
på östra sidan om väg 215 under förutsättning att eventuellt intrång på 
tomtmark blir acceptabelt. Om så inte bedöms kunna ske medger planen att 

Vägverket istället anlägger hela eller delar av gång- och cykelvägen väster om 
väg 215. Även i detta fall är det lämpligt att leda gång- och cykeltrafiken till 
den motsatta sidan av väg 215 och järnvägen till Finspång via en planskild 
korsning vid Grebyskolan samt ytterligare en, en bit längre åt nordväst. 
 
Den befintliga stigen mellan bostadsbebyggelsen vid Greby och pendeltågs-
stationen bör behållas och grusas eller permanentas som gång- och cykelväg.  
 
Från gång- och cykeltunneln under väg 215 vid pendeltågsstationen föreslås en 
gång- och cykelväg utmed Askvägens nordvästra sida ner mot Motala ström. 
Ett broläge för gång- och cykeltrafiken över Motala ström föreslås i Askvägens 
förlängning. Vid detaljplaneringen av gång- och cykelbron ska kraftledningen 
beaktas (se figur 47).  
 

 
 
Figur 47. Läget för en gång- och cykelbro i vägens förlängning, vid kraftledningen. 
Askvägen sett från nordost (foto Magnus Gullstrand). 
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En gång- och cykelväg föreslås även från broläget vid Älvås söderut utmed 
väg 1146 och järnvägen mellan Finspång och Kimstad fram till ovan 
föreslagna gång- och cykelväg utmed Askvägen. Söder om Kimstadskolan 
finns ett läge för en planskild korsning med järnvägen.   
 
En gång- och cykelväg föreslås även på den gamla banvallen för den tidigare 
järnvägen mellan Kimstad och Löfstad. 
 
Planen föreslår även att en gång- och cykelförbindelse utvecklas i riktning 
mot Norsholm. Gamla Norsholmsvägen har liten trafikmängd men samtidigt 
liten bredd. Möjligheten att bredda vägen är samtidigt begränsad inom 
Kimstad. Alternativt kan gång- och cykeltrafiken ledas på befintliga gator 
parallellt med gamla Norsholmsvägen. 
 
De nya gång- och cykelvägarna kan utöver föreslagna gång- och cykelstråk 
även anläggas längs med nya eller befintliga vägar och grusvägar. Att 
anlägga en gång- och cykelväg längs en väg är också positivt ur 
trygghetssynpunkt.  
 
En ökad tillgänglighet för gående och cyklister inom Kimstad 
 
Översiktsplanen visar på olika möjligheter att förbättra och bygga ut gång- 
och cykelvägnätet inom Kimstad. Utöver Vägverkets planerade utbyggnad 
av en gång- och cykelväg vid sidan av väg 215 fram till Skärblacka, krävs en 
omfattande utbyggnad av gång- och cykelvägar inom Kimstad. Dessa ska 
förbinda de nya bostadsområdena med varandra och med övriga Kimstad, 
särskilt med pendeltågsstationen.  
 
Antalet möjliga trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter tvärs väg 215 
är begränsade. En utbyggnad av det framtida gång- och cykelvägnätet 
förutsätter att dessa och flera andra passager utnyttjas. Planen redovisar flera 
möjliga planskilda korsningar (genom tunnel eller bro) för passage för gång- 
och cykeltrafik av väg 215 och stambanan samt järnvägen mellan Kimstad 
och Finspång. 
 

För ortens utveckling är det nödvändigt att gång- och cykelvägnätet byggs ut 
kraftfullt enligt översiktsplanen. Om inte gång- och cykelvägnätet byggs ut 
enligt planen kvarstår barriäreffekterna vilket ökar bilanvändningen lokalt inom 
orten allt från bostad till butik, pendeltåg och skola. 
 
16.4 Bron över Motala ström  
 
Den bro som idag går över Motala ström vid Älvås förvaltas av Boda 
vägsamfällighet. I samfälligheten är Vattenfall en stor delägare. Vägen är 
dimensionerad för att klara regelbunden trafik med tunga fordon. Invid 
körbanans norra sida finns en avskild gång- och cykelväg i mindre bra skick.  
 
En ny gång- och cykelpassage bör prövas antingen genom att hänga en ny bro 
söder om den befintliga bron eller genom att reservera plats för gång- och 
cykeltrafik inom den södra delen av den befintliga körbanan. I det senare fallet 
måste körtrafiken regleras med enkelriktning eftersom den återstående 
körbanan har begränsad bredd. 
 
Den föreslagna bostadsbebyggelsen väster om Motala ström bör bli 
medlemmar i den  vägsamfällighet som ansvarar för bron vid Älvås.   
 
Enligt Vägverket bedöms en utbyggnad av områdena 14 och 15 generera cirka 
400 fordonsrörelser per dygn som passerar bron. Brons kapacitet för detta ska 
undersökas vid eventuell detaljplaneläggning. Då ska även möjligheterna att 
ordna gång- och cykeltrafik på bron undersökas.  
 
16.5 Kollektivtrafik 
 
Den planerade pendeltågsstationen i Kimstad innebär stora fördelar för ortens 
utveckling och för den dagliga livssituationen för många invånare. Det 
kollektiva resandet kommer att öka till och från Kimstad när 
pendeltågsstationen tas i bruk. Lokalisering av bostäder nära stationen stärker 
samtidigt underlaget för kollektivt resande avsevärt.  
 
Vissa busslinjer kommer att fortsätta trafikera Kimstad, dels fram till 
pendeltågsstationen, dels med linjer av mer lokal karaktär som inte påverkas så 
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mycket av pendeltågstrafiken. Det privata bilutnyttjandet till och från 
Kimstad kommer att minska då pendeltågsstationen byggs.  
 
Om stationen inte byggs blir konsekvenserna en betydligt långsammare 
utbyggnad av Kimstad och de kollektiva pendlingsresorna kommer att 
fortsätta upprätthållas av bussar. Den privata pendlingen med bil kommer då 
fortsatt att vara hög.   
 

 
 
Figur 48. Ett hållplatsläge för en duospårvagn söder om Kimstadskolan. Sett från 
nordväst (foto Magnus Gullstrand). 
 
 
I framtiden kan kollektivtrafiken till och från Kimstad samt inom orten 
byggas ut genom en duospårväg, vars tåg både kan trafikera vanliga 
spårvägspår samt järnvägsspår. Förutom vid pendeltågsstationen föreslår 

planen att duospårvagnen ska kunna stanna på flera ställen i Kimstad. Därför 
föreslår planen tre hållplatslägen för en duospårvagn. Det mellersta av de tre 
hållplatslägena har en mycket ungefärlig placering som sträcker sig från ett 
läge sydväst om Grebyskolan till ett läge vid Släntvägens norra del, norr om 
Backvägen. 
 
16.6 Tillgänglighet 
 
Med tillgänglighet avses i första hand hur lätt det är att nå respektive målpunkt. 
Tillgänglighet för personer med nedsatta funktioner regleras i lagstiftning och 
bevakas av kommunen i samband med bygganmälan. Tillgängligheten till 
Kimstad ökar när pendeltågstrafik etableras till Kimstad. Tillgängligheten både 
till och från orten samt inom den ökar då hållplatslägen för en eventuell 
duospårväg anordnas. 
 
Tillgängligheten inom orten är idag inte bra för oskyddade trafikanter genom 
barriäreffekterna från Södra stambanan och väg 215. Tillgängligheten på båda 
sidor om såväl järnväg som väg 215 föreslås öka för de oskyddade 
trafikanterna. Det sker i första hand genom att bygga en gång- och cykeltunnel 
under järnvägen vid den föreslagna pendeltågsstationen samt genom att bygga 
ett antal planskilda korsningar av väg 215 samt av järnvägen till Finspång.  
 
Vägverkets föreslagna gång- och cykelförbindelse mellan Kimstad och 
Skärblacka ökar tillgängligheten mellan orterna. Vid den fortsatta utbygganden 
av kommunikationer inom Kimstad bör gång- och cykelvägar och planskilda 
korsningar prioriteras.  
 
 
17. TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 
17.1 Allmänt  
 
Ortens ledningsnät har kapacitet att försörja ett ökat antal bostadsområden 
enligt översiktsplanen. Undantag utgör området väster om Motala ström och 
utbyggnad av optokablar. Om utbyggnad av ett fjärrvärmenät genomförs inom 
Kimstad kommer det lokala klimatet på sikt att förbättras avsevärt. 
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17.2 Vatten och spillvatten 
 
Möjlighet att ansluta till NoVa:s vatten- och spillvattennät finns i de flesta 
lägen öster och norr om Motala ström. Eftersom Motala ström är Kimstads 
vattentäkt ska all planläggning, för till exempel bostads- och verksamhets-
bebyggelse, genomföras på sådant sätt att Motala ström inte riskerar att 
förorenas.  
 
VA-försörjning för områden väster om Motala ström 
  
NoVa (dåvarande Sydkraft Vatten AB) har meddelat att en exploatering i 
detta område (som inte ingår i verksamhetsområdet) förutsätter minst 70 - 80 
bostäder för att vatten- och avloppsförsörjning ska ske genom det 
kommunala vatten- och avloppsnätet.  
 
Detta innebär att en utbyggnad väster om Motala ström bör vara av denna 
storleksordning. All utbyggnad i Kimstad där så är möjligt bör inlemmas i 
rådande ledningsförsörjning. Om så inte sker bör man avvakta med 
utbyggnad av bostäder väster om Motala ström. 
 
17.3 Dagvatten  
 
De föreslagna bebyggelseområdena ska så långt som möjligt hantera sitt 
dagvatten lokalt då detta resulterar i minst påverkan på omgivningen.  
 
17.4 Värme  
 
Med den ökning av folkmängden som kan ske enligt planförslaget, är en 
utbyggnad av ett fjärrvärmenät realistiskt. Ett läge för en värmecentral bör 
studeras i anslutning till befintliga större industrier centralt i Kimstad, 
alternativt till exempel inom det verksamhetsområde som har angetts öster 
om stambanan och söder om väg 215. Förnyelsebara uppvärmningsformer är 
mycket viktigt och kommunen förordar därför ett fjärrvärmenät. 
 
     

17.5 El  
 
Befintliga högspänningsledningar om 10 – 20 kV, vilka står i konflikt med 
föreslagna bostadsområden, måste förläggas till kablar under mark. Dessa 
åtgärder bör ändå ske av säkerhets- och driftsskäl. Större högspännings-
ledningar flyttas inte. Planen uppmärksammar att Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter om skyddsavstånd från kraftledning till byggnad ska följas (se 
vidare MKB:n kapitel 7 Genomgång av riskfaktorer, avsnitt 7.4 
Kraftledningar). 
 
17.6 Tele- och optokablar  
 
Befintliga tele- och optokablar beräknas kunna kvarligga och/eller byggas ut i 
den takt som efterfrågan genom bland annat nya bostadsområden sker.  
 
 
18. KONSEKVENSBESKRIVNING 
 
Nedan sammanfattas de miljö- och andra konsekvenser som har noterats i den 
särskilda MKB som utgör en bilaga till fördjupningen av översiktsplanen. 
 
Nedan följer en sammanfattning av gjorda analyser av översiktsplanens 
konsekvenser och miljöpåverkan som även utgör ett underlag för beslut om 
översiktsplanen. Konsekvenserna redovisas för miljön och ur ett riskperspektiv. 
 
• Översiktsplanen visar en effektiv användning av mark, befintlig 

infrastruktur och service med de förutsättningar som givits. Boendemiljön 
inom planområdet har förutsättningar att uppfylla olika önskemål om 
hustyp, boendeform, exploateringsgrad krav på friytor med mera. 

• Den föreslagna bostads- och verksamhetsbebyggelsen anpassas i höjd, 
volym och skala till vad som råder inom det omgivande landskapet och på 
orten i helhet.   

• Bostads- och verksamhetsbebyggelsen ska skyddas från buller från 
stambanan, järnvägen till Finspång samt väg 215. 
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• Planförslaget påverkar inte riksintresset, Södra stambanan, som finns 
inom planområdet. 

• För de områden som berör strandskyddet kan åtgärder vidtas genom till 
exempel nya gång- och cykelvägar så att ett upphävande av 
strandskyddet inte innebär någon påtaglig skada.   

• Översiktsplanen tar hänsyn till värdefull natur och vegetation inom 
planområdet. De högst klassade naturområdena skyddas genom att de 
reserveras som närrekreationsområden.  Plantering av nya ekområden 
görs för att binda ihop eklandskapet. 

• Översiktsplanen tar också hänsyn till fornlämningar och kulturhistoriska 
intressen inom området. 

• Planområdets rekreationsanläggningar kommer fortsatt att vara allmänt 
tillgängliga och kunna nyttjas för rekreationsändamål. Flera nya 
närrekreationsområden föreslås. 

• Om översiktsplanen genomförs kommer trafiken att öka inom 
planområdet. Nya gator tillkommer för lokaltrafik inom främst nya 
bostadsområden. 

• Planen föreslår att en pendeltågsstation byggs centralt i Kimstad samt att 
hållplatslägen för en duospårvagn reserveras. Pendeltågsstationen och en 
eventuell duospårvagn innebär att det kollektiva resandet till och från 
Kimstad samt till viss del även inom orten kommer att öka. 
Bilanvändandet kan därmed minska vilket är positivt för miljön.   

• Planen förutsätter en kraftfull utbyggnad av gång- och cykelvägar samt 
planskilda/trafiksäkra korsningar inom Kimstad. Dessa ska minska 
rådande barriäreffekter som idag orsakas av Södra stambanan, järnvägen 
till Finspång och väg 215.  

• Säkerhetsavstånd har iakttagits till kraftledningar, Sevesoanläggningen 
(se figur 49), djurhållning och ska vid behov hållas till befintlig nedlagd 
deponi.  

• Bullerskydd ska, enligt bullerutredningen från 2006, byggas mot 
vägtrafikbuller och tågbuller för de nya bebyggelseområden som berörs.   

• Vid detaljplaneläggning nära kommunikationsleder med farligt gods ska 
en riskanalys utföras och vid behov lämpliga åtgärder vidtas.  

 

• Planen föreslår inga nya bebyggelseområden inom områden med risk för 
översvämning (100-årsflöde och/eller högsta beräknade flöde).  Som en 
åtgärd för att ytterligare minska risken för översvämning föreslås gång- och 
cykelvägarna som byggs utmed Motala ström även fungera som 
skyddsvallar. Vid detaljplaneläggning av ny eller befintlig bebyggelse nära 
eller vid områden med risk för översvämning ska en riskanalys göras för att 
studera riskerna liksom behovet av ytterligare förebyggande åtgärder. 

 
 

 
 
Figur 49. En del av Sevesoanläggningen, sett från Motala ströms östra strand 
(foto Caroline Johansson). 
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Figur 50. Riktlinjer och restriktioner för mark- och vattenanvändningen, allmänna 
intressen och miljö- och riskfaktorer. (Se kartbilaga 3 för en större bild). 
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19. GENOMFÖRANDE 
 
19.1 Planperiodens längd 
 
Planperiodens längd är 20 år, vilket innebär att planens perspektiv för ett 
genomförande är fram till år 2027. Dock finns inte genomförandet reglerat 
ur juridisk synpunkt i en översiktsplan varför den fortsätter att gälla även 
därefter om inget annat beslutas. Översiktsplanen ska aktualitetsprövas inom 
varje mandatperiod, det vill säga vart fjärde år. 
 
19.2 Bostads- och verksamhetsbebyggelse 
 
I vilken ordning en bostads- och verksamhetsutbyggnad kommer att ske i 
Kimstad regleras inte i översiktsplanen. Detta är beroende av en mängd 
faktorer såsom markägareintressen, ekonomi, service och infrastruktur. 
Utbyggnad av områdena ska föregås av detaljplaneläggning. 
 
Kommunen kan och bör påverka valet av utbyggnadsordning genom sitt 
planmonopol och genom att styra investeringar i infrastruktur såsom 
utbyggnad av lokalgator,  gång- och cykelvägar och förskolor. Det är troligt 
att kommunen skriver exploateringsavtal med respektive intressent inför 
varje utbyggnad och därmed får exploateringsbidrag för del av utbyggnaden 
av infrastrukturen.  
 
Flera av de planerade bostads- och verksamhetsområdena är utsatta för 
buller från järnväg och/eller väg (se vidare MKB:n kapitel 6 Genomgång av 
miljöfaktorer, avsnitt 6.13 Buller). För att en del av dessa områden ska 
kunna bebyggas krävs det att bullerskyddande åtgärder (bullerplank/vall) 
vidtas. Ansvaret och kostnaden för att dessa åtgärder utförs ligger på 
exploatören om inte annat avtalats.  
 
Etapputbyggnad 
 
Ny bebyggelseutveckling på orten bör, om möjligt, i första hand ske inom 
centrumområdet. Därefter i dess närhet likt ”ringar på vattnet”. Som nämnts 
tidigare är det svårt att peka ut en prioriteringsordning i vilken olika 

områden ska bebyggas då det beror på en mängd olika faktorer som bland 
annat markägarintressen.    
 
Utöver inom centrumområdet och i dess närhet är en tänkbar utveckling att 
områden som ligger relativt nära den planerade pendeltågsstationen byggs ut 
först (till exempel områdena 5 och 6). Den äldre soptippen vid Brink kan dock 
komma att begränsa en full utbyggnad av bland annat område 6. Skjutbanan 
söder om planområdet kan begränsa utbyggnaden av område 1. 
 
19.3 Kommunikationer och trafik 
 
När pendeltågsstationen kan vara färdigbyggd är beroende av när detaljplanen 
för stationen vinner laga kraft och bygget kan påbörjas.   
 
Då gatunätet i Kimstad är relativt väl utbyggt, behöver endast utbyggnader av 
lokalgator ske för respektive projekt. Viktigare är utbyggnad av nya gång- och 
cykelvägar. Dessa bör prioriteras, eftersom tillgängligheten mellan 
bostadsområden och skolor i Kimstad är begränsad genom barriäreffekterna 
från järnvägen och väg 215.  
 
Planskilda förbindelser över eller under järnvägen och väg 215 bör utökas och 
prioriteras. En utbyggnad av gång- och cykelvägar bör samordnas med övrig 
detaljplaneläggning.  
   
• En utbyggnad av en gång- och cykelväg planeras av Vägverket utmed väg 

215 och norr om pendeltågsstationen. Gång- och cykelvägen har ur 
kommunens synpunkt en hög prioritet. 

• Utbyggnad av nya gång- och cykelvägar kommer att ske så att 
pendeltågsstationen förbinds med befintliga gång- och cykelvägar i 
Kimstad i syfte att öka attraktiviteten för kollektivt resande. En planskild 
korsning av väg 215, Södra stambanan och järnvägen till Finspång har en 
hög prioritet.   

• Utbyggnad av nya gång- och cykelvägar kommer att ske så att planerade 
bebyggelseområden förbinds med befintliga gång- och cykelvägar i 
Kimstad.  
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Gång- och cykelvägar samt lokalgator ska lokaliseras i anslutning till olika 
målpunkter, som till exempel service i form av en förskola eller skola. 
 
19.4 Service 
 
En utbyggnad av bostäder i Kimstad motsvarande en ökning av folkmängden 
med 2000 – 3000 invånare medför behov av kommersiell service i form av 
bland annat en livsmedelsbutik. En sådan kan lokaliseras där den tidigare 
butiken fanns, nära pendeltågsstationen, eller någonstans inom de nya 
bebyggelseområdena, gärna i närheten av pendeltågsstationen.  
 
En etablering av en kiosk är möjlig inom pendeltågsstationens område. 
Befintlig kiosk vid Krokhagen kan också byggas ut.  
 
För många äldre är den dagliga matvaruförsörjningen en så viktig fråga att 
det påverkar deras möjlighet att bo kvar inom bostaden. För kommunen 
innebär det samtidigt höga kostnader om den kommunala omsorgen ska 
nyttjas för att handla livsmedel till äldre. Därför bör kommunen i samverkan 
med lokala livsmedelshandlare i Kimstad skapa förutsättningar för att äldre 
kan få matvaror levererade till bostaden. Ett sådant system skulle samtidigt 
öka underlaget för den lokala livsmedelshandeln.  
 
En ny återvinningsstation har diskuterats intill pendeltågsstationen. Då 
närboende kan uppleva detta som störande, bör ett annat läge prioriteras, till 
exempel inom det nya verksamhetsområdet öster om järnvägen och söder 
om väg 215.  
 
Någon utbyggnad av skolor i Kimstad behövs sannolikt inte som en följd av 
den planerade folkökningen, eftersom skollokalerna i Kimstad redan idag 
har viss överkapacitet. Om det i framtiden skulle behövas medger planen en 
begränsad utbyggnad av de befintliga skolorna och/eller att en ny skola 
byggs inom något av planens bebyggelseområden för bostäder eller inom 
något av utredningsområdena för bostäder och/eller verksamheter. 
 

En utbyggnad av förskolor kan dock bli aktuellt. Översiktsplanen anger inte 
specifikt lägen för förskolor, utan dessa förutsätts kunna rymmas inom de 
planerade nya bostadsområdena.  
 
19.5 Allmänna ledningar 
 
Ledningsnätet kommer att byggas ut i den takt som respektive bebyggelse- 
områden byggs ut. För områdena 14 och 15 krävs dock minst 70-80 bostäder 
för att en utbyggnad av vatten och avlopp kan ske väster om Motala ström. 
 
19.6 Huvudmannaskap 
 
Banverket är huvudman för Södra stambanan genom Kimstad. Kommunen är 
huvudman för den nya pendeltågsstationen. 
 
Vägverket är huvudman för vägarna 215, 1146 och 1149 genom Kimstad och 
ansvarar för utbyggnaden av en ny gång- och cykelväg utmed väg 215 fram till 
Skärblacka. Denna åtgärd har enligt kommunen en hög prioritet.  
 
Huvudmannaskapet för den allmänna platsmarken i form av lokalgator, vägar 
och gång- och cykelvägar i Kimstad ligger på sju olika samfälligheter och 
Kimstads vägförening. Kommunen (Tekniska nämnden) har däremot beslutat 
att ta över skötselansvaret för grönytor, det vill säga allmänna platser i form av 
parker, natur och torg. Utbyggnad av nya bostadsområden med allmän 
platsmark i form av gator och gång- och cykelvägar kommer att ske med annan 
huvudman än kommunen.  
 
19.7 Grönstruktur 
 
Befintlig grönstruktur som utpekats som värdefull i översiktsplanen ska 
behållas och skötas som tätortsnära skogar med högt rekreationsintresse. I 
samband med detaljplaneläggning bör denna vegetation ingå i planen som 
allmän platsmark som kommunen blir huvudman för.   
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Kommunen kan i samråd med berörda markägare ta initiativ till 
skyddsplanteringar nära framtida bostadsområden, i syfte att vegetationen 
ska hinna etablera sig redan till färdigställandet av respektive bostads-
område.  
 
Kommunen planerar inte anläggande av några centrala parker för ortens 
samlade behov, möjligen med undantag av parken nära Grebyskolan. 
Däremot kan kommunen genom sitt planmonopol medverka till att parkytor 
skapas i olika sammanhang.  
 
De markområden som planen föreslår reserveras som närrekreationsområden 
tillsammans med ekkorriodorerna och Motala ström utgör en viktig del av 
grönstrukturen. 
 
19.8 Förändringar - karaktär, kulturvärden 
 
Planen föreslår att befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bevaras. 
För att genomföra detta måste kommunen genom sitt planmonopol ta 
initiativ och se över rådande skydd i detaljplaner. Där skydd saknas bör 
kommunen säkerställa bevarandeintresset genom en ny detaljplan med 
skyddsbestämmelser.  
 
Områden som på detta sätt bör prioriteras är Kimstads äldre centrala delar 
omkring kyrkan och den gamla järnvägsstationen, Krokhagen samt områden 
mellan dessa.  
 
Ny bebyggelse i eller i närheten av dessa områden bör genom detaljplane-
läggning utformas så att den väl anpassas till den kulturhistoriskt värdefulla 
befintliga bebyggelsen.  
 
19.9 Förändringar -  social struktur 
 
Vid utbyggnad av nya bostadsområden i Kimstad kommer nya invånare att 
flytta in till Kimstad. Om utbyggnadstakten är hög, påverkar detta utbud och 
tillgång på bland annat offentlig service såsom förskolor och skolor men 
också äldreomsorg. 

I det fall kommunen genom sitt planmonopol eller markinnehav inte kan styra 
takten i utbyggnaden, bör kommunen vara extra observant på händelse-
utvecklingen. Kommunen har ju intresse både av en balanserad social struktur i 
Kimstad och av att lokaler för offentlig service nyttjas på ett optimalt sätt. 
 
19.10 Fortsatt planering 
 
Vid framtida detaljplanering bör flera frågor studeras mer ingående än vad som 
skett i denna översiktsplan. 
 
Under översiktsplanens samrådsskede framfördes flera synpunkter (se 
samrådsredogörelsen) som handlade om att områden bör tas bort eller 
reduceras till ytan. De områden som enligt framförda synpunkter bör tas bort 
utgörs av områdena 5, 6 och 7 då dessa används för lantbruk och på grund av 
markägoformen (donationsfond), 11 (på båda sidor om väg 215 intill 
Krokhagen) på grund av trafikbuller och trafiksäkerhet. (Detta område har 
flyttats till nuvarande läge.) 14 och 15 då dessa används till djurhållning samt 
att det sistnämnda området helt ligger inom strandskyddet. 
 
Synpunkter som utgörs av att områden bör reduceras till ytan berör områdena 2 
på grund av trafikbuller, 5, 6 och 7 då de används till lantbruk samt till viss del 
har mindre gynnsamma lokalklimatförhållanden, 8 på grund av att den 
inkräktar på en lekplats, 12, 14 och 15 genom att de delvis (eller i fallet 15 helt) 
ligger inom strandskyddet samt att risk finns för översvämningar. Flera av 
dessa synpunkter har redan beaktats i översiktsplanen andra bör utredas 
närmare i detaljplaneskedet. 
 
Vid kommande detaljplanearbete ska följande frågeområden utredas närmare: 
 
• Strandskydd och då särskilt strandskyddsfrågan rörande särskilda skäl som 

motiverar avsteg från strandskyddsbestämmelserna. 
•  Grundvatten. 
•  Förorenad mark, närhet till avslutad deponi och Sevesoanläggning. 
•  Luftkvalitet. 
•  Översvämningsrisk och påverkan. 
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• Exakta lägen för planskilda/trafiksäkra korsningar för gång- och 
cykeltrafik samt hållplatslägen för duospårvagn. 

•  Markägare-/markbytes frågan. 
•  Skyddsbestämmelser för natur/rekreations- och kulturmiljöer. 
•  Närhet till djurhållning. 
•  Arkeologi. Ska utredas tidigt. 
•  Utformning av bullerskyddsåtgärder. 
 
I detaljplanearbetet ska riskanalyser göras vid planering av bebyggelse i nära 
anslutning till kommunikationsleder med farligt gods och nära områden med 
översvämningsrisker. Då ska även geotekniska förutsättningar, som till 
exempel risker för skred, i områden utmed Motala ström utredas och 
befintliga korsningar mellan lokalgator och järnvägen till Finspång ersättas 
eller förbättras.  
 
Vid detaljplanearbetet ska natur- och rekreationsvärdena i områdena 8, 10, 
12, 13, 14 och 15 beaktas. 
 
Utöver ovan bör de frågeområden som redovisas under delen Inledning, 
kapitlet Miljöbedömning, avsnitt Uppföljning av planens miljöpåverkan 
beaktas och undersökas närmare i detaljplaneskedet. Det samma gäller för de 
frågeområden som tas upp under respektive bebyggelseområde (se kapitel 13 
Bebyggelse, avsnitt 13.4 Områdesvisa beskrivningar områdena 1-15). 
 
Skisserna nedan visar hur några av områdena skulle kunna se ut i framtiden, 
efter att de detaljplanelagts och bebyggts.  
 
 

 
 
Figur 51. Område 7, sett från grusvägen i öster. Tätare bebyggelse i form av 
,flervåningshus med stadskaraktär (skiss Jackie Leiby). 
 
 

 
 
Figur 52. Område 12, sett från grusvägen i öster. Glesare bebyggelse i form av småhus 
(skiss Jackie Leiby). 
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