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Kinda kommun bildades 1974 genom 
sammanslagning av norra Kinda, Västra Kinda 
och Södra Kinda kommuner. Kisa är centralort 
i kommunen och här finns såväl kommunens 
administrativa centrum som handel och service 
av olika slag. Här finns boende, arbetsplatser, 
utbildning och mötesplatser. därför är det viktigt 
att kommunen har visioner och planer för hur 
Kisa samhälle kan utvecklas och vara en stark 
bärare av framtidstro för hela kommunen. Ett 
hjälpmedel för att underlätta planering och 
utveckling är en fördjupad översiktsplan. Arbetet 
med att ta fram en sådan plan har utgått från 
den kommunövergripande planen för kinda som 
antogs av fullmäktige 2004.

Arbetet startade med workshop i juni 
2010. därefter har ett omfattande arbete skett 
med ytterligare workshops, diskussioner och 
presentationer där både myndigheter, regio-
nala aktörer, föreningar, politiska partier och 
förstås kindaborna varit delaktiga. Många 
medborgare har lämnat synpunkter och 
önskemål och därmed bidragit i den demokra-
tiska processen. I denna ingår även ett formellt 

Förord

samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslu-
tade 15 oktober 2012 att planen godkändes för 
samråd. Samrådet har pågått under tiden början 
av mars 2013 till och med 25 maj 2013 (efter 
förlängning). Ett offentligt samråd hölls den 14 
maj 2013. Under samrådstiden har omkring 25 
yttranden kommit in.

Goda kommunikationer är viktigt för Kinda 
och en tung fråga har varit trafiksituationen i 
centrala Kisa eftersom riksväg 23/34 passerar 
tvärs igenom centrumområdet. Att göra stations-
området mer tryggt och attraktivt är också en 
viktig fråga. 

Kisas stora tillgångar i form av rika kulturmil-
jöer och möjligheter till naturupplevelser på nära 
håll ger en god livsmiljö till både tillfälliga turister, 
återkommande besökare och invånare.

Vi har tagit fram översiktsplanen genom bred 
dialog. vi har antagit planen och tar ansvar för 
Kisas utveckling – ett Kisa med framåtanda.

kisa i april 2015
Lena Käcker Johansson
Ordförande Kinda kommunfullmäktige
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1. inledning
stadsarkitekten har ordet
Kisa är en viktig plats. Vad kommer att hända 
med Kisa de närmaste tio, tjugo, trettio åren? 
Kan vi påverka vad som händer? Kan Kisa åter-
igen bli den lysande stjärna på östergötlands 
stjärnhimmel som det var för hundra år sedan?

när vi arbetar med en fördjupad översikts-
plan försöker vi ta vara på potentialen, vi försöker 
se möjligheterna. Ibland kallas en plan av det här 
slaget för möjlighetskatalog. en fördjupad över-
siktsplan kan inte diktera eller tvinga fram beslut 
men den är ett genomtänkt sätt att se på fram-
tida möjligheter. I arbetet skaffar vi oss hand-
lingsberedskap och bestämmer vad vi ska satsa 
på. Vi är fullt medvetna om att det kan dyka upp 
överraskningar som ingen har tänkt på men då 
har vi en bra grund att stå på när vi tar ställning.

Formellt sett ligger översiktsplanen till grund 
för kommunens fortsatta planering. den fördju-
pade översiktsplanen anger mål som får vägleda 
framtida detaljplaner. 

översiktsplanen ska ge en tydlig bild hur 
kommunen vill att mark och vatten ska kunna 
användas och hur bebyggelsen ska kunna 
utvecklas på sikt.

Visst måste vi tro att det vi gör påverkar 
utvecklingen. Visst måste vi tro på Kisa som en 
central punkt i södra östergötland och norra 
Småland. Visst tror vi att Kisa är en plats som 
väcker intresse, som kan erbjuda bred service 
och ett gott mottagande. Vi vet att det är många 
fördelar med det överskådliga samhället där det 
är nära. Vi vet att det finns potential.

ture göransson
Stadsarkitekt och huvudansvarig för arbetet
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varFör en Fördjupad 
översiktsplan?
Sedan 1960-talet har det pågått diskussioner om 
en förbifart utanför Kisa. nu är planerna aktu-
ella igen, men innan Trafikverket kan gå vidare 
i sin planering måste Kinda kommun klargöra 
förutsättningarna i Kisa med omnejd. det gör vi 
genom att lyfta frågorna i denna fördjupning av 
kommunens översiktsplan.

Planarbetet fokuserar på tre områden med 
knäckfrågor där det är särskilt angeläget att 
Kinda kommun tar ställning. det är utöver förbi-
fart Kisa också utvecklingen av centrumområdet 
och befolkningsutvecklingen. Frågorna hänger 
på flera sätt samman: centrumutvecklingen 
påverkas av förbifarten och befolkningsutveck-
lingen påverkas av samhällets attraktionskraft där 
bland annat ett levande centrum och ett vitalt 
näringsliv spelar in. 

alla kommuner ska ha en översiktsplan 
(öP) som aktualiseras varje mandatperiod. En 
fördjupad översiktsplan (FöP) tas fram när plane-
ringen behöver fördjupas över ett område. den 
fördjupade översiktsplanen tar ut riktningen för 
den huvudsakliga mark- och vattenanvändningen 
och visar hur den bebyggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras. En FöP är inte juridiskt 
bindande, den är vägledande och fungerar som 
en plattform i det fortsatta planeringsarbetet. 
översiktsplanen följs normalt av detaljplaner där 
detaljerade frågor reds ut och där markanvänd-
ningen blir juridiskt fastlåst. 

geograFisk avgrÄnsning
Avgränsningen för den fördjupade översikts-
planen skiljer sig något från det tätortsområde 
som ringats in i den kommuntäckande översikts-
planen. där är gränsen snävare och inrymmer 
inte riksvägens nya sträcka. FöP:en tas fram med 
utgångspunkt i den nya sträckningen på riksväg 
23/34 och innefattar de områden i och kring 
tätorten som påverkas direkt eller indirekt av 
förbifarten. 

Andra stora frågor som måste tas med i 
pla  neringen är bebyggelseutvecklingen, att 
det finns planerad mark för expansion av indu-
strier, utveckling av centrumområdet  och 
Tolvmannadalen, rekreations- och strövområden 
och kulturmiljön runt Föllingsö. 

Andra frågor som är viktiga för Kisa men 
som ligger utan för avgränsningen är sjön Glim-
mingen som kan bli en framtida reservvattentäkt; 
Pinnarpsområdet med ridverksamhet, golf-
bana, camping och badplats; badplatsen vid sjön 
Glimmingen; Folkinge ridhus; öknehult med 
ridverksamhet, vandrarhem och konferensverk-
samhet samt Hargs gård med konferens- och 
besöksverksamheter.

OM PROCESSEn HITTILLS
Frågan om en förbifart griper djupt in i Kisas 
framtida utveckling. Kommunen har därför valt 
att involvera brett redan i det förberedande 
arbetet med att ta fram samrådsförslaget. 

Planeringsarbetet inleddes sommaren 
2010. det viktigaste grundarbetet gjordes vid 
ett flertal workshops med representanter från 
näringslivet, ideella organisationer, ungdomar 
och kommunen. På sommaren hölls även 

Avgräsningen för den fördjupade översiktsplanen tar 
med områden som påverkas direkt eller indirekt av 

förbifart Kisa.

Tolvmanna
dalen

Föllingsö

Kisa

Hargs 
gård Kindasågen

Väg 
23/34
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bor och platser där de måste vara. Avslutningsvis 
diskuterades den nya vägsträckningens konse-
kvenser, vad som var bra och hur det går att dra 
nytta av det samt vad som inte var bra och hur 
detta kan pareras.

Sammanfattningsvis kom workshoparna 
fram till att det finns mycket positivt som ofta är 
knutet till rekreation, fritidssysselsättning och 
livsmiljö medan det negativa är knutet till otrev-
liga och fula platser samt platser som är otrygga 
eller osäkra. några andra viktiga slutsatser var att 
Kisa är delat av järnvägen, Storgatan och ån och 
att det är viktigt  att kunna knyta ihop samhället 
mer och skapa en samlad, lugn och vacker kärna. 
En ökad kontakt med vattnet och bättre möjlig-
heter för industrier att etablera sig lyftes också 
fram. 

Vid en workshop i maj 2011 presenterades 
ett första utkast till översiktsplan. deltagarna 
uttryckte stor tveksamhet till en av de vägsträck-
ningar som var uppe till diskussion, den var 
dragen nära Cap Jocke och Millingetorp. Efter 
diskussioner med Trafikverket är nu strategin 
att diskutera en ny sträckning av väg 23/34 som 
stråk i stället för att vara allt för detaljerad i detta 
tidiga skede. Workshopen ledde till ytterligare 
några synpunkter på var bostäder kan byggas, 
centrumområdets utbredning, vikten av att lyfta 
fram vattnet samtidigt som många av de tidigare 
idéerna konfirmerades. På ett par punkter rådde 
det delade meningar. den ena var en ny väg 
mellan Tolvmannadalen och väg 134 där några 
såg den som viktig medan andra inte vill ha den. 
den andra var de bostäder vid Råstorp där några 
ansåg att det var en god idé medan andra hyste 
tveksamheter kring att bygga bostäder där.

en workshop på Kisa torg, den lockade mest 
ungdomar. Syftet med arbetet var att belysa 
konsekvenser och möjligheter med riksvägens 
nya sträcka, öster om Kisa. Ett annat syfte var att 
ge medborgare i alla åldrar möjlighet att peka ut 
favoritplatser att värna och platser som behöver 
utvecklas.  Parallellt med detta har en referens-
grupp med utvalda representanter från närings-
livet och kommunen varit aktiv. 

Kommunfullmäktige arbetade vid samman-
trädet i mars 2011 i grupper kring frågan om 
en gemensam målbild för Kisa. Fullmäktige 
diskuterade även hur den mentala målbilden 
för Kisa ser ut och hur den kan vässas samt 
vilka som är de viktigaste framgångsfaktorer na 
för Kisa. Synpunkterna som kom fram vid 
workshops och från fullmäktige har arbetats in i 
samrådshandlingen.

Kinda kommun har även bjudit in till infor-
mations- och diskussionskvällar med Trafikverket 
som presenterade förutsättningarna för förbi-
farten och med Tranås City Group som informe-
rade om hur Tranås arbetat med visionsarbetet 
och vad det har resulterat i. 

Eftersom det var en tydlig mansdominans vid 
den inledande workshopen bjöds bara kvinnor in 
till nästa tillfälle. Efter hand har sedan könsför-
delningen bland deltagarna blivit allt jämnare. 
åldersmässigt har det funnits representanter 
från grundskolan upp till pensionärsorganisatio-
nerna – och däremellan.

Vid workshoparna analyserade deltagarna 
vad som händer i Kisa under de olika årstiderna. 
de skulle notera var det händer saker, var det är 
liv och rörelse och vilka platser som uppfattas 
som vackra och trevliga eller som tråkiga och 
obehagliga. deltagarna skulle även markera vilka 
platser de använder under olika årstider, var de 

Diskussion i smågrupper en kväll i maj 2011

Tre unga Kisabor som deltar i workshop på torget kring 
Kisas framtid sommaren 2010



bra, tryggt, fi nt, intressant

otrevligt, otryggt, fult, tråkigt

Viktiga stråk och
platser i Kisa

Resultat från workshop
11 januari 2011
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rastplats med information

rastplats med information, 
service, handel, pr

inte den här sträckningen

information mer norrut

inom 10 år en koppling här

inom 7 år bör förbifarten komma till 
stånd

rastplats med vy, modern 
annonsering à la nyköping

Vägdragning
information på en plats söder om kartan

den här kopplingen bör 
tillkomma inom 3 år

... men en grupp vill ta bort 
den här vägdragningen helt

Dialogen med medborgare gav många inspel. 

Till höger: Exempel på kommentarer på trafikförslagen från 
de olika mötena med invånare och verksamma i Kisa. 

Nedan: Analys av platser och stråk. De gröna uppfattas som 
bra av invånarna, de röda som otrygga eller otrevliga.
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Kisas läge i regionen
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utgångspunkter i kisa
Kisa ligger förhållandevis väl till ur kommunika-
tionssynpunkt med goda väg- och järnvägs för-
bindelser, norrut mot Linköping och söderut mot 
Vimmerby. Pendlingstiden till Linköping är idag 
i längsta laget för att Kisa skall bli popu  lär som 
bostadsort för pendlare till Lin köping. Järnvägen 
kan få ökad betydelse i det sammanhanget. 

Samhället har ett gott utbud av livsmed-
elsbutiker, restauranger, banker, hantverkare, 
sjukvård, apotek och olika specialbutiker. det 
är nära till naturupplevelser och rekreation, de 
större privata arbetsgivarna på orten har goda 
framtidsutsikter. 

den centrala kommunala förvaltningen finns 
i Kisa. I samhället finns förskolor, låg-, mellan- 
och högstadieskolor samt en industriteknisk 
gymnasieskola. Kisa har den mindre ortens goda 
kvaliteter och det finns alla skäl att förvänta sig 
en efterfrågan på olika former av service från 
människor som vill bo på orten. 

Planlagd mark för bostäder finns i begränsad 
omfattning. Mark för industriändamål finns i 
begränsad utsträckning på ödängs industriom-
råde i östra Kisa och på Karlebyområdet norr om 
samhället. den tekniska försörjningen fungerar 
väl i alla delar av samhället. I centrala Kisa finns 
det fjärrvärme. 

Kisa får sitt vatten från en täkt som ligger i 
södra utkanten av samhället. Inom skyddsområ-
dena ligger riksväg 34 och ett par verksamheter 
som kan innebära en risk för täkten. det är ange-
läget att utreda var en ny vattentäkt kan ligga.

Kisa i regionen 
Kisa ingår i en arbets- och bostadsregion som 
inte har några bestämda gränser men den 
sammanfaller ungefär med östergötlands län. 
Kisas läge i södra östergötland har betydelse för 
länets kopplingar med Kalmar län. För Kindas del 
finns det potential för samarbete med Kalmar 
län, främst med Vimmerby kommun.

Kinda är väldigt beroende av främst Linköping 
där det finns en stor arbetsmarknad. Linköping 
och norrköping kan sägas vara tillväxtmotorer 
i regionen. I städerna skapas det en bredare 
arbetsmarknad med större möjligheter att 
utveckla sig inom sitt yrkesområde. 

Linköping och norrköping är beroende av de 
mindre orterna i regionen, bland annat för att 
klara kraven på bostäder. Många människor före-
drar att bo på en mindre ort eller på landsbygden 
men det måste finnas tillgång till bra boendemil-
jöer, god service och bra kommunikationer. det 
är viktigt för hela regionen att serviceutbudet 
kan upprätthållas på mindre orter.

tidigare planering
regionen har tagit fram en regional utvecklings-
plan (RUP) där det fastläggs tre grundläggande 
mål. Målen är: 

• Långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling
• Region i balans
• Goda livsvillkor för regionens invånare.

2. planeringsFörutsÄttningar
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Summerande bild av planeringsläget inom Kisa i  förhållande 
till Översiktsplanen 2004  för Kinda kommun Förbättrad 
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Planen lyfter regionperspektivet och de fördelar 
östergötland har genom att länet är runt och 
har goda förbindelser med Linköping och norr-
köping. Regionen ska utvecklas till att bli fler-
kärnig där alla orter har sin betydelse för service 
och utveckling. För att stärka regionen är det 
viktigt att utveckla en långsiktigt hållbar kollektiv-
trafik längs de viktiga stråken i länet. För Kindas 
del innebär det stråken längs riksväg 23/34 och 
Stångådalsbanan. 

RUP:en slår även fast att landsbygden och 
de mindre orterna är viktiga bland annat för 
människor som värdesätter den mindre ortens 
kvaliteter. det är viktigt att landsbygden kan 
utvecklas positivt och att näringslivet kan 
utvecklas i hela regionen. För att detta ska kunna 
ske måste grundläggande offentlig och kommer-
siell service tillgodoses även på de mindre 
orterna.

I planen nämns särskilt att det finns mycket 
otidsenliga och störande genomfarter i några 
samhällen, Kisa är ett av dem. 

den kommuntäckande översiktsplanen 
pekar på följande frågor som viktiga utvecklings-
frågor. Planen är från 2004 och på kartan finns 
markeringar som visar vilka av frågorna som har 
genomförts och vilka som återstår.

Nationella och regionala miljömål
det finns 16 nationella miljömål i Sverige. 
Miljömålen innebär att vi ska lämna över ett 
samhälle till nästa generation där de flesta 
miljöproblemen är lösta. Många av miljömålen 
berörs när vi arbetar med den fördjupade över-
siktsplanen. Särskilt viktiga i det här arbetet 
är miljömålen om begränsad klimatpåverkan, 
frisk luft, levande sjöar och vattendrag, grund-

vatten av god kvalitet, myllrande våtmarker samt 
miljömålet om en god bebyggd miljö, där utform-
ningen av Kisa centrum är av särskild betydelse.

östergötlands län har tagit fram regionala 
miljömål med ett antal delmål för vart och ett av 
områdena. Kinda kommun har inte ytterligare 
preciserat de regionala miljömålen. Planens 
påverkan på de regionala miljömålen bedöms 
i den upprättade miljöbedömningen/miljökon-
sekvensbeskrivningen. Kinda kommun är även 
en av landets millenniekommuner och har 
därmed förbundit sig att till år 2015 ha infört 
principer om en hållbar utveckling och att hejda 
minskningen av naturresurserna. som millennie-
kommun har Kinda även förbundit sig att elimi-
nera utbildningsskillnader beroende på kön. 

den planerade utvecklingen av området 
Tolvmannadalen berör på ett mycket konkret sätt 
de regionala miljömålen myllranden våtmarker, 
utsläpp av växthusgaser och minskad elförbruk-
ning inom industrin. den våtmark som ligger 
centralt i området måste skyddas, samtidigt 
som den görs tillgänglig som sista reningssteg av 
processvatten från Swedish Tissue. Möjligheterna 
att ta vara på spillvärme från Swedish Tissues 
torkanläggning och distribuera det som fjärr-
värme i Kisa bör studeras.

Riksintressen 
Riksintressen är geografiska områden som är av 
nationell betydelse av olika skäl. Områden som 
har höga natur- eller kulturvärden som är viktiga 
för hela landet kan pekas ut som riksintressen 
enligt miljöbalkens 4 kapitel. de områden som 
pekas ut enligt miljöbalkens 3 kapitel kan gälla 
både bevarande och exploatering. det kan gälla 
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till exempel områden med höga naturvärden eller 
kommunikationsanläggningar. 

I Kisa med omnejd finns följande riksintressen:
• Riksväg 23/34 i nuvarande sträckning
• Stråken där riksväg 23/34 ska gå i den nya 

sträckningen
• Stångådalsbanan
• Föllingsö odlingslandskap som är riksintresse 

för höga natur- och kulturvärden
• det finns även ett natura 2000-område som 

delvis sammanfaller med ovanstående
• Västra Eneby kyrkomiljö är av riksintresse för 

kulturmiljön. Området angränsar till tätorts-
området och kan indirekt påverkas av hur Kisa 
förändras.

• Influensområdet för Malmens flottiljflygbas 
når till Kisa och berör delvis Kisa tätort. (blå 
linje)

• En väderradar mellan Kisa och åtvidaberg har 
ett influensområde som delvis påverkar utred-
ningsområdet för översiktsplanen. (Grön linje)

Riksintressena beskrivs närmare senare i texten, 
under rubrik ”nuläge och behov”.

Mellankommunala frågor
några frågeställningar som är viktiga för Kisa 
berör både övriga Kinda kommun och grannkom-
munerna. det är viktigt att dessa frågor behandlas 
i samråd med berörda grannkommuner och med 
regionen. de frågorna är:
• Framkomlighet och säkerhet på riksväg 23/34. 

Vägen är delvis ombyggd som 2+1-väg mellan 
kisa och linköping.

• Bussarnas framkomlighet i linköping

Riksväg 
23/34

Riksintressen för kultur och 
kommunikation med korridor för 
ny vägsträckning förbi Kisa

Riksintressen vägkorridorer

Influensområde försvarsmakten

Influensområde försvarsmakten

riksintresse för kultur

Riksintressen för kommunikation - Stångådalsbanan

Riksintressen för kommunikation - riksväg 23/34

Stångådalsbanan
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• Förbättringar och underhåll av 
Stångådalsbanan och tågtrafiken

• översvämningsfrågor och vattenskydd i 
gemensamma avrinningsområden

Jämställdhet, jämlikhet och demokrati
begreppen jämställdhet och jämlikhet har något 
olika innebörd. Med jämställdhet menas att det 
ska vara rättvisa mellan könen. Jämlikhet innebär 
att det ska vara rättvisa mellan alla människor, 
oavsett kön, funktionsnedsättning, religion, 
sexuell läggning, etnicitet, hudfärg eller social 
tillhörighet. 

Inom jämställdhetsarbetet finns det två 
aspekter: att kvinnor och män ska var ungefär 
lika representerade inom alla samhällsområden 
och att både kvinnors och mäns värderingar, 
kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara för 
att berika samhällsutvecklingen. Arbetet att 
förbättra jämställdheten och jämlikheten liksom 
att öka det demokratiska inflytandet ska vara 
integrerat i all samhällsplanering. det har ett 
värde att lyfta ut frågan då och då och fundera 
över var vi står. En viktig jämställdhetsfråga är 
att det ska kännas tryggt att röra sig i samhället, 
även efter mörkrets inbrott. 

I arbetet med denna fördjupade översikts-
planen har kommunen lagt stor vikt vid att 
engagera både kvinnor och män liksom unga 
och äldre medborgare. det ledde till att engage-
manget från medborgarna blev förhållandevis 
stort. det var i stort sett jämvikt mellan könen 
och det deltog både unga och gamla i arbetet.

Första gången det var workshop kom det nästan bara män men med riktade inbjudningar kom det i 
fortsättningen fler kvinnor och det blev bättre blandning av olika åldrar.
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nULäGE OCH bEHOV

Kommunikationer och infrastruktur

Generellt
Regionförbundet östsam ska på regeringens 
uppdrag upprätta en länstransportplan för 
perioden 2014-2025. I förslaget föreslås att väg 
23/34 blir föremål för en åtgärdsvalsstudie. det 
stråk som presenteras i den fördjupade översikts-
planen blir sannolikt ett av alternativen för att 
lösa problemet med tung genomfartstrafik. 

Inom en snar framtid kommer Trafikverket 
att påbörja en åtgärdsvalsstudie för hela stråket 
Kalmar-Linköping för att få ett helhetsperspektiv 
på stråket där anspråken för gods- och person-
trafik på väg och järnväg analyseras. Kisa ingår i 
detta stråk.

Gång och cykeltrafik
det är inga stora avstånd mellan de perifera 
delarna av Kisa och centrumområdet. de flesta 
av dem som ska färdas mellan bostad och arbete 
inom Kisa borde klara av det bra med cykel. 
det finns cykelvägar in mot centrumområdet 
men oftast leder de ut på en gata när den når 
centrum.

Kisa är ganska kuperat vilket givetvis utgör ett 
motstånd mot cykeltransporter. det finns också 
en inställning att man ska ta bilen, oavsett om 
resan är en halv, en eller två kilometer. Många 
reflekterar inte över att tidsvinsten kanske bara 
blir några minuter eller att kraven på parkerings-
platser i centrum ökar, att trafikosäkerhet och 
miljöbelastning ökar. det är en attitydfråga som 
kan vara värd att jobba med eftersom det ger 
flera vinster: bättre miljö, trevligare centrum, 
bättre folkhälsa.

Vägar
Trafikarbetet har stadigt gått uppåt efter andra 
världskriget, då bilen började bli varje familjs 
egendom. Sedan nuvarande Kinda kommun bild-
ades år 1974 visar statistik att trafikarbetet har 
fördubblats. Mycket tyder på att trafikarbetet 
kommer att fortsätta öka även om även om 
vägtrafiken blir utsatt för ifrågasättande, främst 
av resurs- och miljöskäl.

Kisa har förhållandevis goda förutsätt-
ningar att ha bra förbindelser med resten av 
regionen. de viktiga kommunikationsstråken 
som passerar Kisa är riksväg 23/34, väg 134 
och Stångådalsbanan. Riksvägen förbinder Kisa 
med Linköping i norr och Vimmerby, Hultsfred, 
Kalmar och flera orter i söder. den största trafik-
strömmen går norrut, det har sin förklaring i 
att många som bor i Kisa pendlar till arbete och 
service i Linköping. En stor del av trafiken på riks-
vägen är genomfartstrafik , upp emot hälften av 
trafiken i centrala Kisa har start- och målpunkt 
utanför orten. de tunga fordonen utgör en 
relativt stor andel av genomfartstrafiken, beräk-
ningar visar att det är omkring 15 procent. 

Väg 134 passerar  igenom Kisa centrum i 
öst-västlig riktning. Vägen utgör en barriär mellan 
torget och stationsområdet . På östra sidan om 
centrum är vägen brant, smal och kurvig. det 
finns trottoar på vägens södra sida men den är 
smal och bitvis inklämd mellan körbanan och 
bergskanter, staket och häckar. Vägen fung-
erar även som lokalgata med ett flertal utfarter 
från bostadstomter. Trafiksäkerheten är inte 
tillfredsställande. 

I början av 1960-talet påbörjades planering 
för nya vägar som skulle öka framkomligheten 
och dämpa trafikens negativa effekter, främst 
inne i Kisa. Riksväg 34 skulle gå öster om Kisasjön 

Kisa är lagom stort för cykling till vardags för både barn och 
vuxna men trafikmiljön för oskyddade trafikanter behöver 
förbättras.

Stationsområdet sett från söder. Här finns möjligheter att 
skapa mer attraktiv miljö i centrala Kisa.
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och väg 134 var planerad att gå i en båge norr 
om hembygdsgården, delvis på en utfyllnad i 
Kisasjön. Riksvägens nya sträcka diskuteras stän-
digt i länets planering men den har hittills inte 
prioriterats i länets transportplaner. Sträckan 
kommer att finnas med i länstransportplanen 
för perioden 2014-2025 men den har ingen hög 
prioritet. den nya sträckan på väg 134 har under 
årens lopp diskuterats förhållandevis lite.

Järnväg och buss
Stångådalsbanan som passerar Kisa leder till 
Kalmar i söder och Linköping i norr. Järnvägen 
trafikeras av Kustpilen som stannar i Kisa och i 
Rimforsa. Mellan Kisa och Linköping går det åtta 
dubbelturer varje vardag. 

Med buss går det omkring trettiofem dubbel-
turer på vardagar mellan Kisa och Linköping, de 
flesta turerna går med expressbuss. det går även 
busslinjer mellan Kisa och Vimmerby, Kisa och 
horn och mellan kisa och Björkfors men antalet 
turer är betydligt färre.

det går både tåg och bussar från Kisa station. 
bussarna har sin ändhållplats där medan tåget 
går mellan Kalmar och Linköping. Hela stations-
området är dåligt utnyttjat, det är stora asfaltytor 
med förhållandevis litet nyttjande. de byggnader 
som finns på området är tillbyggda i omgångar, 
de bidrar inte till att området upplevs som 
vackert och ombonat. 

den visuella och praktiska förbindelsen med 
torget är dålig, den som går till torget får göra 
det längs tämligen smala gångbanor och trotto-
arer och behöver även passera Ydrevägen där det 
går en hel del trafik.

Tele och IT-kommunikation
Inne i Kisa finns väl fungerande bredband och 
annan elektronisk kommunikation. Förbindelsen 
med vissa delar av kommunen utanför tätorterna 
behöver förbättras för att alla, inte minst näring-
sidkare, ska få bättre förutsättningar.

Behov
• Trafiken genom Kisa centrum skapar barriär-

effekter och otrygghet. Trafiken behöver 
minskas kraftigt 

• Kollektivtrafik med tåg på Stångådalsbanan 
och med buss på riksväg 23/34 är en lång-
siktigt hållbar kollektivtrafiklösning som bör 
utvecklas

• Trafiksäkerheten måste förbättras på väg 134 
längs utfarten österut, på Enebygatan

• Stationsområdet behöver utvecklas för bättre 
funktion och större trevnad

• Järnvägen bör på sikt förbättras så att det blir 
möjligt att köra tåg med högre hastighet än 
idag

• Förbättringar av gång- och cykelvägnätet
• bredbandsutbyggnaden är strategiskt viktig 

och bör förbättras

Centrum
Kisa är en av många orter som har genomgått 
förvandlingar under årens lopp. Tingshustorget 
var kisas första centrum och ortens första 
marknadsplats, men när järnvägsstationen, de 
stora husen efter Storgatan och så småningom 
stora torget anlades skedde en förskjutning av 
centrum. 
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Storgatan (riksväg 23/34) blev senare 
centrum där banker, apotek, bensinmack, 
kiosker och butiker låg. när det nuvarande 
torget byggdes kunde nya butiker och annan 
service etablera sig där. Centrum fick därmed sin 
tyngdpunkt i Stora Torget. Torget är en naturlig 
samlingsplats där det är marknad varje fredag 
och där det ordnas olika typer av aktiviteter. 
däremot saknas något i centrum som lockar 
barn och ungdomar, till exempel lekplats eller 
skateboardpark.

Under årens lopp har trafiken ökat kraftigt 
på riksvägen och miljön längs vägen har försäm-
rats. Ett flertal av butikerna som låg på Storgatan 
har flyttat till Stora Torget, det har ytterligare 
förstärkt torgets funktion som centrum. den 
tilltagande trafiken på Storgatan har skapat 
en barriär mellan Stora Torget, Storgatan och 
Vråken/Kisaån. 

det råder ingen stor efterfrågan på lokaler 
i centrum. Tvärtom har en del butiker lagts ner 
under de senaste åren och det finns en hotbild 
att fler butiker försvinner. Ibland har lokalerna 
fyllts med andra verksamheter men det finns 
också en del tomma lokaler. Tomma skyltfönster 
är väldigt trist för stadsbilden och ger negativa 
signaler.

I den nordvästra delen av torget finns det 
enligt gällande detaljplan rätt att bygga trevå-
ningshus som skulle kunna inrymma bostäder, 
butiker eller kontor. Tanken att bygga bebyggelse 
runt torget kan vara riktig, det skapar ett mer 
spännande torg men planen måste moderniseras 
om den ska genomföras.

norr om centrum finns det en större yta som 
skulle kunna användas för butiker, kontor eller 
liknande. Läget gör att platsen är särskilt lämplig 
för handel med skrymmande föremål, som järn-

Storgatan omkring år 1960 © KINDABILD  Kisa V Eneby Hembygdsförenings bildarkiv
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handel eller vitvaror. närheten till riksvägen och 
järnvägen gör att området inte är lämpligt för 
bostäder.

I slutet av juni 2011 invigdes den nya, 
ombyggda genomfarten av riksväg 23/34 i Kisa. 
Ombyggnaderna bidrar på ett positivt sätt till 
att göra miljön utefter genomfarten bättre. 
Samverkansgruppen ”Attraktionskraft Kisa” har 
bildats med syfte att göra Kisa centrum trevli-
gare. Gruppen försöker påverka alla som kan 
bidra positivt till Kisa centrum.

Behov
• Centrum behöver utvecklas som en plats för 

arbete och en plats för möten
• Trafiksäkerheten behöver förbättras

Kisa omkring år 1925. © KINDABILD Kisa V Eneby Hembygdsförenings bildarkiv

Bostadsförsörjning och bebyggelse
Efterfrågan på bostäder i Kisa har varierat genom 
åren. Under de senaste cirka tio åren har det 
varit liten efterfrågan på tomter. det finns ett 
fåtal planlagda tomter till omedelbar försäljning 
i attraktiva lägen. behovet av nya tomter kan öka 
snabbt vid en konjunkturförbättring då industri-
erna har behov av nyanställningar.

På landsbygden i närheten av Kisa finns det 
mindre grupper av bostäder där det kan vara 
passande att bygga fler hus. det skulle skapas 
små byar där fler delar på väg, el vatten med 
mera samtidigt som gemenskap skapas. Som 
exempel kan nämnas i trakten av Harg och vid 
Froghult norr om Kisa, vid ängsjö/borggård öster 
om kisasjön.

Behov
• det behöver planläggas mark för att skapa 

fler bostadsområden.

Näringsliv
Arbetsmarknaden i Kisa avviker från arbets-
marknaden i riket i ett par avseenden. Andelen 
arbetstillfällen i tillverkningssektorn är betydligt 
större än vad den är både i länet och i riket. 
Andelen som är verksamma inom sektorerna 
företagstjänster, information, kommunikation 
och personliga tjänster är mindre än motsva-
rande i länet och i riket. det är positivt att 
tillverkningssektorn anställer, baksidan är 
att arbetsmarknaden blir konjunkturkänslig 
om det är för få stora arbetsgivare på en ort. 
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Tillverkningsindustrin strävar även efter att 
ständig rationalisera vilket kan innebära att 
produktionsökningar inte får effekter på antalet 
anställda, det kan även vara så att antalet 
anställda sjunker när det sker rationaliseringar.

Utan ett fungerande näringsliv fungerar inte 
resten av kommunen. det är av största vikt att 
skapa tydliga förutsättningar för näringslivet. det 
är också av största vikt att samarbetet mellan 
näringslivet och det offentliga fungerar så smidigt 
och effektivt som möjligt. I det arbetet har 
den fördjupade översiktsplanen stor betydelse 
eftersom den är det mest heltäckande doku-
mentet som visar kommunens vilja och samtidigt 
skapar förutsättningar bland annat i form av 
mark för industri, handel och service.  

i tolvmannadalen i södra kisa har kommunen 
och näringslivet i samverkan fört diskussioner 
om markanvändning, planeringsförutsättningar 
och framtidsvisioner. Företagen och kommunen 
satsar gemensamt på Tolvmannadalen som ett 
område där industri och rekreation går att förena 
i harmoni – den framtida goda arbetsplatsen. 
Arbetet kan resultera i en fördjupad översiktsplan 
och på sikt kan det även bli aktuellt att göra nya 
detaljplaner.

I Kisa finns ungefär 1 900 arbetstillfällen. 
Av dessa finns ungefär två tredjedelar i det 
privata näringslivet och en tredjedel i offentlig 
verksamhet. Kindasågen är en stor arbetsplats 
som ligger norr om Kisa. Sågen köper timmer 
som förädlas och säljs vidare. I anslutning till 
Kindasågen ligger Karleby industriområde med 
ett flertal olika verksamheter. Transporterna 
till sågen och industriområdet går ut till riksväg 
23/34. Alla transporter åt söder går igenom 
centrala Kisa vilket är till nackdel både för sågen 
och för orten. när vägen dras öster om Kisa är 

Egnahemsområdet är ett av många exempel på attraktiv boendemiljö i Kisa.
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det viktigt att en ny anslutning byggs, öster om 
Kindasågen.

I östra delen av Kisa ligger ödängs industri-
område där det finns olika slag av industrier 
och även en viss del handel. Området kommer 
att utökas med mer industrimark. En stor andel 
av  transporterna går via den smala och kurviga 
väg 134/Enebygatan västerut och sedan vidare 
igenom centrala Kisa. det är viktigt att det byggs 
en ny anslutning till den nya riksvägen så att 
transporterna inte behöver gå via Kisa centrum i 
framtiden

Behov
• det måste finnas planlagd industrimark
• Avfarterna från den nya vägen måste 

utformas så att industritrafik lätt hittar till 
målet utan att passera centrala Kisa

• Fortsätt utveckla Tolvmannadalen

Besöksnäring
besöksnäringen är en viktig del av näringslivet. 
Kinda som besöksområde är kanske främst känt 
för den vackra naturen, sjöarna, lugnet och hur 
nära det är mellan människor. Kinda erbjuder 
goda möjligheter till fiske, kanotpaddling, skrid-
skoåkning, jakt och naturupplevelser. Kinda ingår 
som en del i den attraktiva Sommenbygden. 
besökspunkterna är, i alla fall under vår, sommar 
och höst, utspridda över hela kommunen. under 
vintersäsongen är Tolvmannabacken i Kisa en 
viktig besökspunkt.

Kisa är viktig som en serviceort för hela 
kommunen. Orten ligger tämligen centralt i 
kommunen och det är naturligt att besökare 
tar sig till Kisa för att uträtta ärenden. det finns 
en turistinformation vid torget i Kisa. de vikti-

gare vägarna igenom kommunen passerar Kisa, 
det gör att en hel del tillfälliga besökare också 
stannar till i Kisa.

Sommartid söker sig de flesta besökare in 
till Kisas centrala delar. Torget med marknader 
och evenemang, butiker och turistinformation är 
ett viktigt besöksmål. Restauranger, caféer och 
värdshuset är andra viktiga besöksmål. besökare 
hänvisas till parkeringsplatser på torget, vid 
ICA, på stationsområdet eller vid värdshuset. 
Många parkerar också på gatorna i centrum. 
Parkeringsytorna vid stationen är ostrukture-
rade och ger ett ganska stökigt intryck. Utanför 
ICA är det trångt och även där råder en viss 
oordning i parkerandet. det känns otryggt att gå 
mellan torget och till exempel kvarteret Vråken 
som ligger på östra sidan om genomfarten. Kisa 
centrumområde är inte särskilt ombonat, tryggt 
och lätt att överblicka, det väcker frågan hur vi 
tar emot våra besökare och vad som lockar tillfäl-
liga besökare att stanna i Kisa.

En tillfällig besökare ser en ort med delvis 
andra ögon än en person som bor där. Vad är det 
då som ger ett gott intryck som får besökaren 
intresserad och att han eller hon gärna stannar 
och bekantar sig mer med orten? 

Vid de gemensamma workshoparna pekade 
deltagarna på ett antal faktorer som förmodligen 
har betydelse för Kisa som besöksort, det som 
nämndes var:
• hur den fysiska miljön ser ut
• är det lätt att hitta och överblicka platsen
• är det ombonat och välkomnande
• känns platsen trygg och säker
• hur är bemötandet och intresset från 

personer på orten.

Torghandel är en del av Kisas charm
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Behov
• Avfarterna från den nya vägen måste 

utformas så att besökare lockas in till Kisa
• Trafiksituationen i centrum behöver 

förbättras för att öka tryggheten
• den bebyggda miljön behöver bli trevligare, 

särskilt på stationsområdet i centrum.

Riksintressen och intressekonflikter
Planområdet berör fem riksintressen direkt och 
två riksintressen indirekt. Med riksintressen 
menas frågor eller värden som har betydelse 
för hela landet. när det uppstår konflikt mellan 
olika intressen väger riksintresset i tyngst. 
Följande riksintressen och konflikter som finns 
runt dem är kända eller kan tänkas uppstå inom 
planområdet:

Riksväg 23/34 som är av riksintresse för 
kommunikationer. Vägen förbinder viktiga 
regionala centra, bland annat Linköping, Motala, 
Växjö och ålem/Kalmar.  Längs vägen ligger ett 
bebyggelseförbud som uppgår till trettio meter 
på varje sida. Förbudet har kommit till för att 
säkra vägens framtid, det ska inte komma till 
exempelvis ny bebyggelse som störs av buller och 
andra olägenheter i närheten av vägen. Förbudet 
finns även av säkerhetsskäl, det ska finnas en 
zon där en avkörning inte ska leda till skador på 
människor och egendom. det ska också finnas 
en zon där det ska vara möjligt att vidta åtgärder 
runt vägen till exempel göra breddningar, sätta 
upp räcken, bygga om korsningar, skapa vänd-
öglor med mera.

Inne i Kisa ligger bebyggelsen betydligt 
närmare riksvägen. när byggnaderna längs vägen 
kom till var det en helt annan slags trafik på 

gatorna, förmodligen hade man en helt annan 
syn på störningar från trafiken, säkerhet med 
mera. Idag finns det en konflikt mellan den 
ganska kraftiga trafiken på 23/34:an och stör-
ningar som trafiken ger upphov till, till exempel 
risk för olyckor, barriäreffekter, buller, nedsmuts-
ning och otrygghet.

Riksvägen går genom skyddsområdet för 
Kisas vattentäkt vilket innebär en risk för trafik-
olyckor med läckage av bränslen och oljor. Vid 
täkten har dikena tätats så att miljöfarliga ämnen 
som läcker ut inte ska nå vattnet.

Så länge riksvägen går igenom samhället 
kommer det mycket troligt att ställas krav på 
förbättrad trafiksäkerhet, åtgärder för att minska 
buller och åtgärder för att minska otrygghet och 
öka trivsel. den långsiktiga lösningen är att dra 
vägen i en sträckning utanför samhället i kombi-
nation med åtgärder på genomfarten. 

Stråket för riksvägen öster om Kisa är också 
ett riksintresse. Skälen är de samma som för den 
befintliga vägen; att vägen utgör en förbindelse 
mellan regionala centra.

I vägstråket finns flera intressekonflikter. 
Stråket berör natur- och kulturvärden, det finns 
bostäder i och i närheten av stråket. En mjölk-
gård har nyligen etablerats och det finns en 
transformatorstation som kan bli berörd av den 
nya vägen. Vägstråket för riksvägen öster om Kisa 
kan ha viss påverkan på ett riksintresse för kultur 
vid Västra Eneby kyrkomiljö. det måste uppmärk-
sammas i samband med vägplaneringen.

Stångådalsbanan är av riksintresse för 
kommunikationer. banan är av nationell bety-
delse, den går mellan Linköping och Kalmar. det 
råder förbud mot bebyggelse inom ett område 
som är trettio meter på varje sida om järnvägen, 
det är säkerhetsskäl, störningsskäl och att säkra 
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järnvägens långsiktiga drift som är anledningen 
till förbudet. 

Järnvägen går genom skyddsområdet för 
Kisas vattentäkt vilket är en intressekonflikt. det 
finns ett par överfarter över järnvägen, en av 
dem är obevakad. det finns risk för olyckor vid 
överfarterna och därmed även risk för utläckage 
av bränsle och oljor som kan förorena vattnet.

Föllingsö odlingslandskap är av riksintresse 
för sina höga natur- och kulturvärden, det är 
delvis även ett natura 2000-område och ingår i 
nationell bevarandeplan för odlingslandskapet. 
Området utgörs av ett omväxlande odlingsland-
skap med betesmarker och åkrar samt talrika 
odlingsrösen. det finns även mycket värdefulla 
ängs- och hagmarker i området. Vi sjön Föllingen 
ligger säteriet Föllingsö. natur- och kulturvär-
dena i området utgör en väl bevarad helhet.

det finns en plan (områdesbestämmelser) 
i odlingslandskapet som tillåter att en golfbana 
byggs. I dagsläget tyder allt på att planen inte 
kommer att genomföras. Så länge planen exis-
terar så finns en konflikt i teorin, att det byggs en 
golfbana som påverkar natur och kultur på ett 
negativt sätt.

det stråk för en ny väg som har lagts ut söder 
om Kisa, som ska göra det möjligt att skapa en 
trafiklänk mellan väg 134 och riksväg 23/34, 
berör den östra delen av riksintresset. än så 
länge finns bara vägstråket, det går därför inte 
att säga närmare vad konflikten kan få för konse-
kvenser och hur de kan hanteras.

Kisa tätortsområde berörs delvis av influens-
område för luftrum runt Malmens flottiljflygplats. 
det gäller ungefär den norra halvan av utred-
ningsområdet. Risker för skada på riksintresset 
får utredas i varje enskilt fall. Ett influensområde 
för väderradar berör också området för över-

Vråken är en kulturhistorisk pärla mitt i Kisa

siktsplanen. även i det fallet får risken för skada 
prövas i varje enskilt fall

Behov
• Säkerställ att riksintressena får ett långsiktigt 

skydd 

Strandskydd
det normala strandskyddet gäller vid alla sjöar 
och vattendrag som berörs av den fördjupade 
översiktsplanen. Strandskyddet gäller 100 
meter från strandlinje, både upp på land och 

ut i vattnet. det är förbjudet att bygga nytt och 
göra andra saker som kan påverka allmänhe-
tens tillgång till strandområdet. Om det finns 
särskilda skäl går det att lämna dispens från 
strandskyddet, det är kommunen  som beslutar 
om dispenser.

de första reglerna om strandskydd kom 1969, 
det generella strandskyddet började gälla 1975. 
I de områden som redan var planlagda 1975 
infördes aldrig något strandskydd. det innebär 
att det inte finns något strandskydd i stora delar 
av Kisa. när en detaljplan görs om ska alltid 
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Influensom
råde väderradar 

Influensområdet för Malmens flottiljflygbas
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strandskyddet omprövas vilket på sikt innebär att 
strandskyddet successivt kommer att återinföras 
för allmänna platser inne i Kisa.

Kommunen kan peka ut områden där det 
ska vara lättare att lämna dispens från strand-
skyddet för att gynna en utveckling av lands-
bygden. Ett sådan plan tas fram parallellt med 
översiktsplanen. 

Behov
• Peka ut områden i strandnära lägen som kan 

bidra till en utveckling av Kisa.

Kulturmiljöer och naturmiljöer
det är viktigt att ta till vara och utveckla de 
kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i Kisa, det 
har stor betydelse både för invånarna och för 
besöksnäringen.

Platsen Kisa har funnits sedan mycket länge. 
Kyrkan tillhör en av de äldsta byggnaderna och 
kyrkans äldsta delar härrör förmodligen från 
1200-talet. Kisa var länge en glest befolkad lands-
ortsby och handelsplats men i och med järnvä-
gens tillkomst omkring år 1900 började samhället 
expandera.

år 1914 fastställdes den första stadsplanen 
för Kisa, den gav samhället en struktur som i 
stort sett fortfarande gäller. det har skapats, 
och för all del även förstörts, många intressanta 
miljöer i Kisa under århundradena. 1976 genom-
förde länsmuseet en inventering av kulturhis-
toriskt värdefulla bebyggelsemiljöer inne i Kisa. 
En del av dessa miljöer har förändrats men 

Till vänster: Kulturvärden och influensområde för 
försvarsmakten inom avgränsningsområdet.

inventeringen utgör fortfarande en grund vid 
bedömning av till exempel bygglov. natur och 
Kultur i östergötland från 1983 ger också vägled-
ning för hur värdefulla miljöer bör hanteras. 
Under år 2010 gjordes en liknande inventering, 
då av miljöer som kommit till under tiden för 
modernismen det vill säga i tidsspannet mellan 
1945 och 1975, även den inventeringen ligger till 
grund för bedömningar i samband med föränd-
ringar till exempel vid bygglov. 

Förutom det som uppmärksammades i 
inventeringarna kan ytterligare några intressanta 
bebyggelsemiljöer nämnas:
• Lokstallet och magasinet vid järnvägen
• Folkets park med Polketten
• Egnahemsområdet
• Hagaborg på Västra vägen

Kisa är omgivet av jord- och skogsbruksmark. 
Större sammanhängande åkermark finns framför 
allt på Hargs gård norr om Kisa. öppen åkermark 
betyder jordbruk, arbetstillfällen och levande 
kulturlandskap. den öppna åkermarken bidrar 
till ljus, utblickar och vyer som är positiva för 
närliggande villaområden. Jordbruksmark är inte 
tillgänglig för allmänheten på allemansrättslig 
grund.

Sydväst om Kisa ligger Föllingsö odlingsland-
skap som har varit uppodlat under lång tid och 
har en delvis ålderdomlig karaktär. I området 
finns natur- och kulturvärden, området är klassat 
som riksintresse för kulturminnesvården och 
delvis som natura 2000-område. Under 1990-
talet genomfördes en restaurering av området 
så att den gamla prägeln delvis återställdes. 
det finns områdesbestämmelser från 1991 för 
Föllingsö som tillåter att en golfbana anläggs där, 
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Klassade naturvärden i centrala Kisa. Rött naturvärde klass 1 (högsta värde). Gult klass 2. Grönt klass 3. Blått klass 4 eller motsvarande.
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golfbanan har dock byggts på annan plats och 
frågan är inte längre aktuell men planen lever 
formellt vidare. den fördjupade översiktsplanen 
bör ompröva frågan.

Inom området för den fördjupade översikts-
planen finns ett flertal områden som har klassats 
som värdefulla enligt naturvårdsprogrammet. 
Områdena är markerade på kartan på motstå-
ende sida, rött står för de högsta naturvärdena 
(klass 1) gult för näst högst (klass2), grönt 
för klass 3 och blått för de minst värdefulla. 
Värdetexten och åtgärdsprogram finns beskrivet i 
naturvårdsprogrammet. 

Behov
• Kunskapen om vilka kultur- och naturvärden 

som finns bör spridas, i första hand till 
ansvariga politiker i byggnadsnämnd eller 
motsvarande

• Kulturarvsplanen bör färdigställas
• Kommunen bör ta ställning till hur värdefulla 

natur- och kulturmiljöer kan säkerställas och 
utvecklas.

Markägoförhållanden 
Kommunen är i stor utsträckning markägare 
runt omkring Kisa. det är en stor fördel att 
kommunen äger marken, det ger större hand-
lingsfrihet i den kommunala planeringen. till 
exempel kan det bli aktuellt att skapa nya tomter 
eller sköta skogen så att rekreationsintressen kan 
tillgodoses. Kommunen bör alltid överväga att 
köpa mark som säljs i tätortsnära lägen, särskilt 
inom områden som är aktuella för någon form av 
planläggning.

Markägoförhållanden. Kommunen äger mycket mark i och omkring Kisa

Mark ägd av Stiftelsen Kindahus

Kommunägd mark
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Behov
• Kommunen bör äga mark i strategiskt 

viktiga lägen för att skapa handlingsfrihet i 
framtiden.

Rekreation, idrott och friluftsliv 
En av styrkorna i Kisa är närheten till friluftsliv, 
idrott och kultur. Förutom de fysiska förutsätt-
ningarna finns det flera väldigt engagerade och 
duktiga föreningar som arbetar med olika verk-
samheter till exempel bollspel och annan idrott, 
scouting, kyrkor, hembygdsfrågor, pensionärs-
föreningar och ungdomsverksamheter. goda 
möjligheter för föreningslivet stärker nätverken 
i samhället och ökar chansen att människor bor 
kvar eller flyttar till Kisa.

Tolvmannabacken är en av de största alpina 
skidanläggningarna i södra Sverige. I anslutning 
till backen finns elljusspår och andra spår för 
skidåkning och löpning. Vintertid sätts det upp 
en hockeyrink och det finns en folkracebana 
i området. Föllingsö odlingslandskap gränsar 
till backen och vandringsleden östgötaleden 
passerar i närheten. Allt detta sammantaget gör 
området till det kanske viktigaste frilufts- och 
rekreationsområdet i kommunen.

Kisa idrottsplats ligger i östra Kisa vid utfarten 
mot åtvidaberg. Vid idrottsplatsen anläggs en 
konstgräsplan med fullmått som kommer att 
vara färdig för spel under 2015. det finns dess-
utom träningsplaner för fotboll och banor för 
hopp- och kastsporter. I den centralt belägna 
Kullaparken finns en grusplan som används för 
idrottsträning. Parken har ett stort värde genom 
sitt centrala läge i Kisa, det är lätt ta sig dit utan 
att passera oroande trafikleder. 

Kisasjön och Knoppetorpssjön ligger nära 
Kisa men utnyttjas väldigt lite. Kisaån och 
Talusaån rinner igenom samhället. när kvarteret 
Vråken gjordes i ordning fick Kisaån mer kontakt 
med samhället. Markområden intill ån har gall-
rats vilket ökar tillgängligheten och gör ån mer 
synlig. Skogsmarken i närheten av Kisa används 
mycket för rekreation och friluftsliv, det gäller 
i stort sett all skog som ligger runt samhället. 
Skogsområdena nära Stjärneboskolan och 
bäckskolan används i stor omfattning även för 
utbildning av elever. 

Behov
• de stora värden som finns för friluftsliv och 

rekreation bör beaktas och väga tungt i den 
fortsatta planeringen

• Idrottsanläggningar är viktiga för Kisas attrak-
tivitet, de bör utvecklas.

Hälsa och säkerhet

Trafik
Riksvägen genom samhället innebär både 
obehag och risker. det gjordes en ombyggnad 
under 2011 vilket ledde till förbättringar. 
Huvudproblemet är fortfarande de stora trafik-
mängderna, särskilt den tunga trafiken och det 
problemet kvarstår.

Kindasågen, som ligger i den norra utkanten 
av Kisa, är en viktig målpunkt för lastbilar med 
timmer. Många av dessa lastbilar kommer från 
söder och går igenom centrala Kisa. bilarna 
som är stora och nästan alltid har släp skapar 
otrygghet, buller, vibrationer och obehag 
för personer som vistas eller bor längs med 
riksvägen. 
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det rör sig mycket människor i centrum. den 
tunga trafiken skapar otrygghet och osäkerhet 
för personer som rör sig längs vägen eller som 
korsar den. Väg 134 passerar mellan torget och 
stationsområdet. Många fotgängare och cyklister 
passerar över vägen mellan torget och järn-
vägsstationen, både på det övergångsställe som 
finns där och spontant på andra ställen. Väg 134 
svänger kraftigt och sikten är skymd i kurvan. 

Vägverket gjorde i slutet av 1990-talet en 
ut redning som visar att många byggnader och 
utemiljöer är utsatta för buller som överstiger 
de riktvärden som finns för buller. För att minska 
inomhusbullret byttes gamla fönster ut i en 
del byggnader och ersattes med mer buller-
dämpande fönster. den beräknade bullernivån 
utomhus har förmodligen ökat något på grund 
av ökad trafik. I praktiken har upplevda buller-
nivåer förmodligen legat ungefär stilla, å ena 
sidan har trafikmängderna ökat, å andra sidan 
har hastigheterna blivit lägre genom åtgärder på 
vägen. det mänskliga örat har inte förmåga att 
uppleva de små skillnader det är fråga om. Zonen 
närmast vägen är fortsatt utsatt för bullernivåer 
över de riktvärden som finns.

Behov
• Minska trafiken i Kisa
• Minska riskerna för olyckor
• Förbättra miljön inne i Kisa främst när det 

gäller buller, vibrationer och luftföroreningar

Miljö- och riskfaktorer
I den västra delen av Tolvmannadalen ligger en 
tank för gasol som används av Swedish Tissue 
för att torka pappersmassa. Tanken är av den 
storlek att den är klassad som en så kallad 

Sevesoanläggning. det innebär krav på verksam-
hetsutövare och myndigheter att vidta åtgärder 
för att förebygga olyckor, bland annat måste det 
upprättas ett handlingsprogram för hur riskerna 
ska hanteras. Anläggningen måste särskilt 
beaktas om det sker ändringar av markanvänd-
ningen i närheten av tanken.

Översvämning
östergötlands län har följande miljömål för 
klimatanpassning: år 2015 ska alla kommuner 
ha identifierat och analyserat de betydande 
riskerna för översvämningar, ras, erosion och 
skred. Kommunerna ska beakta riskerna i sin 
fysiska planering och ska ha tagit fram förslag på 
åtgärder för anpassning av befintlig miljö. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSb, har beräknat vilka nivåer olika vattendrag 
kan stiga till vid extrema förhållanden. MSb har 
räknat fram den nivå som kan uppkomma vid 
ett hundraårsregn, det vill säga ett regn som är 
mycket kraftigt och statistiskt sett inträffar en 
gång per hundra år. Teoretiskt kommer de flesta 
människor någon gång att uppleva ett sådant 
regn. MSb har även räknat fram den nivå som 
kan uppkomma vid de mest extrema förhål-
landen som kan uppstå. det är svårt att spekulera 
i när ett sådant regn inträffar men kommunen 
måste ta hänsyn till det i sitt samhällsbyggande.

nivån vid ett hundraårsregn får konse-
kvensen för stora delar av centrala kisa som 
ligger låglänt. En del byggnader som ligger 
närmast Kisaån kommer att hamna helt eller 
delvis i vatten. Många av tomterna som går ner 
mot ån kommer att bli delvis översvämmade. 
Järnvägen kommer att beröras, banvallen kan 
delvis stå i vatten. 
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Om det blir översvämningar enligt maxscena-
riot så innebär det att stora ytor närmast Kisaån 
och Kisasjön hamnar under vatten. de flesta 
fastigheter på båda sidor längs ån blir delvis 
översvämmade, riksväg 23/34 och järnvägen kan 
översvämmas i vissa partier, delar av industriom-
rådet vid Karleby och delar av Tolvmannadalen 
där det ligger industrier kan bli översvämmande. 
Värgårdsskolans källardelar kan bli kraftigt påver-
kade. Maxscenariot leder till mycket kraftiga 
störningar.

Vid kraftiga regnfall kan det även uppstå 
erosionsskador. Strömmande vattenmassor 
spolar ofta med sig grus och jord och det kan 
uppstå nya, oväntade vattenvägar. Vägar och 
andra platser kan undermineras. 

Vid översvämning ökar risken för bräddning 
av avloppsvatten och därmed även risken för 
spridning av ohälsa och sjukdomar.  Om vatten-
täkten förorenas kan samhället förlora tillgången 
till rent vatten. det finns även risker att elek-
trisk utrustning, datanät och teletrafik slås ut. 
Ledningsnätet i Kisa är inte dimensionerat för 
att klara stora flöden, dagvattenhanteringen 
behöver förbättras generellt och särskilt längs 
väg 23/34.

det är uppenbart att ett så kraftiga regn och 
översvämningar kommer att leda till störningar 
i samhällets normala rutiner, det är viktigt att 
analysera detta och vidta åtgärder i förväg så att 
konsekvenserna blir så små som möjligt.

Behov
• Genomför en översvämningskartering som 

visar var det finns översvämningsrisker i Kisa 
och vilka konsekvenserna kan bli

Områden med risk för översvämning i centrala Kisa. Kartan är schematisk och visar de områden där det finns risk 
för översvämning vid så kallade 100-årsregn (mörkblå markering) och maxregn (röd markering).
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• Ta fram förslag till åtgärder för att 
lindra konsekvenserna av eventuella 
översvämningar

• den framtida planeringen ska utgå från att 
bebyggelse inte ska etableras där det finns 
risk för översvämning

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för vatten gäller för sjöar 
och vattendrag inom planområdet. när det 
gäller statusklassning och ekologisk status så 
har sjöarna knoppetorpssjön, kisasjön och 
nedre Föllingen måttlig ekologisk status medan 
Glimmingen har god ekologisk status. Kisaån och 
Lillån har måttlig ekologisk status. 

den kemiska statusen; Knoppetorpssjön, 
kisasjön och nedre Föllingen har god kemisk 
status men Glimmingen uppnår inte god kemisk 
status. Kisaån, Lillån och Storån har god kemisk 
status.

Behov
• Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag får 

inte försämras.

Vattentäkten
Kisa vattentäkt är uppdelad i ett antal skydds-
zoner. det är dels tre separata inre skyddszoner, 
där vattenuttaget sker, dels en gemensam yttre 
skyddszon. Skyddsområdet sträcker sig från 
Mjällerum i södra Kisa och sedan vidare söderut. 
när skyddsföreskrifter och skyddszoner kom till 
år 1976 fanns det redan verksamheter i området, 
verksamheterna hamnade då inom skyddszonen. 
I skyddsområdet ligger det en återvinningsan-
läggning och industrier, det går både en riksväg 
och en järnväg genom skyddsområdet. På lång 
sikt måste målet vara att de verksamheter som 

går att flytta bör etableras någon annan stans. 
övriga verksamheter måste säkras så att konse-
kvenserna av en eventuell olycka minimeras.

I den kommuntäckande översiktsplanen har 
Glimmingen, som ligger omkring 5 km sydost om 
Kisa, utpekats som möjlig reservvattentäkt.

Behov
• Skyddsföreskrifter och verksamheter inom 

skyddszonen bör ses över
• Uppdatera skyddsföreskrifterna för 

vattentäkten
• Utred frågan om reservvattentäkt för Kisa
• På sikt bör de verksamheter som går att 

flytta etableras på någon annan plats

Lantbruk
Runt Kisa finns ett aktivt jord- och skogsbruk 
som är en viktig näringsverksamhet. Jordbruk 
och djurhållning bidrar på ett positivt sätt till 
ett öppet landskap som har stor betydelse för 
kulturbygden i Kinda. den nya vägdragningen 
kommer att påverka lantbruket och hushåll-
ningen med jordbruksmark. ny bebyggelse som 
förläggs på åkermark påverkar också jordbruket 
och kan försvåra jordbrukets utveckling.

norr om Kisa ligger Hargs gård med bruk-
ningscentrum knappt 700 meter från tätbe-
byggelsen. Mellan gården och samhället ligger 
åkermark som kommer att vara av stor betydelse 
för gården även i framtiden. när Kisa behöver 
växa kan det bli aktuellt att vissa delar av åker-
marken tas i anspråk för bebyggelse. det är nära 
till infrastruktur och samhället kan växa på ett 
naturligt sätt. Konflikten med lantbruket måste 
vägas noggrant.

Skyddsområde för vattentäkten
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Större djurstallar runt Kisa
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öster om Kisa finns flera gårdar där det kan 
uppstå konflikter med framtida markanvändning. 
det är framför allt en ny riksväg som påverkar 
lantbruket men även ny bebyggelse kan komma i 
konflikt med lantbruket. 

Lantbruk och djurhållning kan medföra 
negativ påverkan på omgivningen i form av till 
exempel damm, buller, lukt, flugor och risk för 
hälsopåverkan. I vissa län finns riktlinjer för vilka 
avstånd som är acceptabla mellan djurhållning 
och bebyggelse medan boverket anser att antalet 
djur, topografi, växtlighet och liknande påverkar 
avståndet samtidigt som det måste anses som 
acceptabelt att det förekommer störningar från 
djur och lantbruk på landsbygden. de gårdar där 
det finns större djurbesättningar har markerats 
på vidstående karta med ett cirka 100 meters 
respektområde (100 m radie).  

Förorenad mark
Inom utredningsområdet finns det ett antal 
platser där det är känt att marken är förorenad. 
Ett femtontal av de registrerade platserna kan 
beröras av utvecklingstankarna i översiktsplanen. 
den södra länken mellan väg 134 väster om Kisa 
och en anslutning till en ny riksväg 23/34 öster 
om Kisa kan komma att passera områden där det 
legat ett sågverk med doppning, föroreningen 
har riskklass 1. Vägstråket passerar även platser 
där det enligt databasen legat grafisk industri 
(söder om Ottesand) och plantskola (norr om 
Swedish Tissue). 

Vid stationsområdet i centrala Kisa har det 
förekommit drivmedelshantering, föroreningen 
har riskklass 4. 

I det nuvarande industriområdet vid ödäng 
förekommer verksamheter som hanterar haloge-
nerade lösningsmedel. I det område som är tänkt 

att ingå i det utökade industriområdet finns en 
industrideponi. 

I vattentäktens yttre skyddsområde finns 
flera kända förorenade markområden. det är 
delvis samma områden som nämnts ovan, bland 
annat det nedlagda sågverket där det tidigare har 
impregnerat genom doppning av virke.

Behov
de förorenade områden som berörs vid exploate-
ringar måste åtgärdas senast i samband med att 
exploateringen genomförs. några av förorening-
arna är av sådan art att de bör åtgärdas oavsett 
om det sker någon exploatering. I skyddsområdet 
för vattentäkten måste det ske ett kontinuerligt 
arbete för att eliminera föroreningsriskerna.

Förorenad mark i konflikt med annan 
markanvändning
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3. MåLbILd KISA
vÄrdeBaserad planering
Värdebaserad samhällsplanering innebär att man 
tidigt formulerar en tydlig, bärkraftig och enga-
gerande målbild som är långsiktig och ska ge en 
inriktning för kommande utveckling. det handlar 
om att hitta de värden som är viktiga för en ort 
och att hitta drivkrafter och metoder för att ta sig 
i riktning mot målbilden. 

I värdebaserad planering står orten och 
människorna i centrum. det är invånare, närings-
idkare, politiker och andra som är verksamma 
på orten som definierar ortens grundläggande 
kärnvärden. Målbilden ska därför vara formu-
lerad i samarbete mellan dessa olika grupper 
och aktörer. I det här arbetet har vi utgått Kinda 
kommuns visionsarbete, från workshopar-
betet kring den fördjupade översiktsplanen 
och från synpunkter som har kommit från 
referensgruppen.

För att kunna uppnå målbilden krävs strate-
gier som leder arbetet mot målet. Strategierna 
är de redskap som hjälper till att prioritera 
i den fortsatta planeringen. det kan handla 
om områden där mer kunskap behövs eller 
satsningar inom strategiskt utvalda områden. 
Strategierna konkretiseras i olika projekt som 
genomförs inom ramen för planeringen. 

kÄrna
Kärnan i arbetet är behovet av en förbättrad 
trafiksituation i centrala Kisa. För att Trafikverket 
ska kunna gå vidare med planering för en förbi-
fart krävs denna fördjupning av översiksplanen.

vision
översiktsplanen beskriver Kisa som ett samhälle 
karaktäriserat av backar och kullar och av 
vacker bebyggelse som vuxit upp sedan förra 
sekelskiftet. 

Kommunfullmäktiges mål är att Kisa ska vara 
ett vackert centralsamhälle med viktig service, 
och ett samhälle där alla är engagerade och tar 
ansvar. Vid workshoparna med allmänheten 
lyftes närheten till vatten och till naturen fram 
som uppskattade kvaliteter. den samlade struk-
turen och en lugn och vacker kärna är också 
viktiga värden för samhället.

Visionen är att Kisa även i framtiden ska 
vara ett viktigt centralsamhälle i regionen. den 
mindre ortens goda kvaliteter med en ansvars-
full och engagerad befolkning ska leva vidare. 
näringslivet ska leva och utvecklas och all viktig 
samhällsservice ska finnas i Kisa. Vi ska slå vakt 
om den vackra och värdefulla bebyggda miljön. 
Kisa ska vara ett samhälle där det är nära mellan 
människorna, där det går att leva ett gott, 
avkopplat liv.

strategier
För att nå visionen behöver centrala Kisa bli 
mindre präglat av trafik, med mer plats för män-
niskor och de verksamheter som gör sam hället 
levande. strategierna leder mot visionen.
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Kärna

Vision

Strategier

Projekt, verktyg

Uppföljning
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Enebygatan är trång och tungt belastad av genomfartstrafik.

Lyft bort genomfartstrafiken
det är önskvärt att den tunga genomfartstrafiken 
leds utanför centrala Kisa. Samtidigt är turister 
och andra på genomfart viktiga för samhället, 
därför bör trafikplatserna utformas så att Kisa 
marknadsförs för besökare. Centrum bör även 
avlastas från trafikströmmarna i öst-västlig 
riktning.

Gör centrum attraktivt
Fortsätt utveckla centrum i samverkan mellan 
näringsidkare, fastighetsägare, handlare och 
kommunen i gruppen ”attraktionskraft Kisa”. Gör 
centrum till ett trevligt promenad-, cykel- och 
barnvänligt område. Inventera och skydda kultur-
byggnader, bevara den gestaltning som är så 
typisk för Kisa med stora särpräglade byggnader 
och stora grönområden. Ta vara på de vackra 
miljöer som redan finns.

Stärk näringslivet
Ett livskraftigt näringsliv är nödvändigt för hela 
samhället och för att unga vuxna ska kunna 
bosätta sig i Kisa. både stora och små företag 
måste ges möjlighet till expansion och utveckling. 
dialogen mellan näringslivet och det offentliga 
ska vara öppen och respektfull. Goda kommu-
nikationer är centralt för näringslivet, både för 
personal och för varutransporter. 

Satsa på kommunikation
Hållbar, snabb och bekväm kommunikation är 
en framgångsfaktor för framtiden. Expressbussar 
och tåg kan på ett effektivt sätt knyta oss 
samman med den övriga regionen. Kisa stations-
område bör göras till en del av centrum, det ska 
vara lätt att ta sig dit och parkera med cykel eller 
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bil. Stationsområdet ska utformas så att det blir 
bekvämt och attraktivt att ta buss eller tåg. 

bussarnas restider bör minskas genom olika 
åtgärder, till exempel förbättringar längs vägen 
mellan Kisa och Linköping och åtgärder inne i 
linköping. 

Arbeta för hållbar utveckling
Skapa bättre förutsättningar för fotgängare och 
cyklister.  Gör centrum till ett trevligt och säkert 
område för fotgängare, cyklister och barnfa-
miljer. Stationsområdet ska vara lättillgängligt 
och lätt att överblicka med gott om pendlar-
parkeringar för kollektivtrafikresenärer. bygg ut 
fjärrvärmenätet.  

det måste skapas möjligheter för unga vuxna 
att få arbete och bostad i Kisa. Andelen invånare 
i verksamma åldrar måste öka. Arbetsmarknaden 
behöver breddas så att fler yrkesgrupper kan 
hitta lockande arbeten.

Skapa bra livsmiljöer
barnfamiljer är centrala för Kisas utveckling. 
Skapa bra boendemiljöer och trygga, trevliga, 
spännande skolvägar och stråk till fritidsak-
tiviteter. Utveckla de befintliga, vardagliga 
mötesplatserna för alla åldrar. närhet och till-
gänglighet är nyckelord för ett bra vardagsliv. 
Fortsätt att utveckla det småskaliga och attrak-
tiva i Kisa. Skapa beredskap för försäljning av 
bostadstomter.

Utveckla fritidssektorn
Satsa på fritidssektorn ihop med besöksnä-
ringen. Lyft fram idrotts- och kulturlivets platser 
och verksamheter till exempel Kisa idrotts-
plats, hembygdsgården, Vråken, Columbia och 

Kullaparken. Skydda natur- och strövområden där 
det finns plats för lugn, tystnad och avkoppling. 
Tolvmannadalen är ett guldkorn med stor poten-
tial för rekreation och den goda arbetsplatsen

projekt
• Fortsätt planarbetet för en förbifart öster om 

kisa.
• Utred förutsättningarna för förbifart söder 

om Kisa Kisa inklusive ny förbindelse mellan 
väg 134 och Tolvmannadalen.

• bygg om stationsområdet så att det blir en 
attraktiv del av Kisa centrum och fungerar för 
”hela resan”. Gör stationsområdet tilltalande, 
säkert och enkelt att överblicka. Skapa ett 
tydligare samband och förbättra förbindelsen 
för oskyddade trafikanter mellan stationsom-
rådet och torget.

• Förbättra plan- och markberedskapen för 
industriändamål. det behövs mark för 
expansion och nyetablering av industrier 
vid ödäng, i Tolvmannadalen och vid den 
kommande avfarten till Kindasågen. Skapa 
utvecklingsmiljöer för medelstora och 
mindre företag.

• Fortsätt planarbetet för industrimark vid 
ödäng.

• det behövs mark för expansion och nyetable-
ring i centrumområdet till exempel norr om 
sveahuset.

• bygg en konstgräsplan på Kisa IP
• Anlägg ytor för fotboll med konstgräs vid 

Värgårdsskolan 
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Mål på lång sikt Mål på mellanlång sikt Operativa mål

Tidshorisont Fem till tio år, även längre Två till tre år
inom mandatperioden

Ett år = nästa års budget

Detaljeringsgrad Idé som det finns samstämmighet 
omkring

börja utreda idén 
Prioritera mellan objekt 
Planarbete (program) kan påbörjas

Planarbete genomförs
Exploateringsarbeten 
genomförs

Budgetnivå Grov skattning i långtidsbudget Ekonomisk kalkyl Avsatt i budget

Ansvarsnivå övergripande politisk nivå Ansvarig nämnd/ förvaltning klarlagd Uttalat ansvar och 
tidsplanering

Tabellen visar schematiskt vad olika planeringshorisonter bör innehålla

• Ta fram bostadstomter till försäljning i attrak-
tiva lägen som stärker Kisas identitet av 
närhet och god livsmiljö

• Framkomlighet och säkerhet på riksväg 23/34 
bör förbättras genom att arbetet fullföljs 
med ombyggnad av vägen till en 2+1-väg 
med mittbarriär på hela sträckan mellan Kisa 
och linköping

• Utveckla centrum till en plats för handel, 
service och möten

• Gör gator, torg och andra allmänna platser 
i centrum säkra och trevliga för fotgängare 
och cyklister

• Fortsätt arbetet att skapa ett sammanhäng-
ande promenadstråk längs Kisaån

• ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Tolvmannadalen enligt ambitionen ”industri 
och rekreation i harmoni”

• Fördjupa samverkan mellan det privata och 
det offentliga.

uppFöljning
Föp:en ska visa kommunens samlade vilja hur 
kisa ska utvecklas. tidshorisonten kan ta ut 
svängarna så att även idéer som ligger mycket 
långt fram i tiden tas med. Idéer som börjar 
närma sig genomförande, som ska genom-
föras under mandatperioden, bör utredas 
närmare så att förutsättningarna blir tydligare. 
det gäller både de fysiska och de ekonomiska 
förutsättningarna. 

det bör anges om målen ska uppfyllas inom 
kort tid vilket innebär kommande budgetår, inom 

medellång tid, ca tre år eller på längre sikt, fem 
till tio år. det ska finnas en överensstämmelse 
mellan planeringen i Föp-en och kommunens 
investeringsbudget. 

när planeringen närmar sig ett genomför-
ande blir den ett av kommunens operativa mål. 
I det skedet bör det finnas en noggrann budget, 
det bör även vara tydligt var ansvaret för de olika 
delarnas genomförande ligger. En så noggrann 
tidplan som möjligt bör tas fram. 

Uppföljningen av målen i den fördjupade 
översiktsplanen kommer att ske i samband med 
kommunens övriga mål- och budgetuppföljning. I 
det sammanhanget bör det göras en utvärdering 
både av operativa mål och de mål som gäller för 
mellanlång sikt. 

det finns även en ambition med planen som 
inte kan mätas via den kommunala budgetupp-
följningen som sker årligen. det handlar om att 
ha en fortsatt dialog med till exempel attraktions-
kraft Kisa, näringslivet och med ungdomsgrupper. 
det är också en målsättning att dialogen med 
medborgarna fortsätter, då kan det behöva göras 
riktade insatser för att fånga upp ungdomarna 
i kisa. uppföljningen genomförs förmodligen 
enklast genom direkta möten som vid behov kan 
kompletteras med enkäter.
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den fördjupade översiktsplanen fokuserar 
på tre områden med knäckfrågor som det är 
särskilt angeläget att Kisa tar ställning till. de 
tre områdena är förbifart Kisa, utvecklingen av 
centrumområdet och befolkningsutvecklingen. 
Frågan kring förbifarten hänger ihop med utveck-
lingen av centrum medan befolkningsutveck-
lingen hänger ihop med samtliga frågor som en 
fördjupad översiktsplan behandlar.

FörBiFart kisa
den viktigaste frågan för Kisas framtid är att 
genomfartstrafiken genom samhället minskas. 
ända sedan 1960-talet har det förts en diskus-
sion om att bygga en förbifart för att få bort den 
tunga trafiken genom samhället. Förbifarten 
har hittills inte fått tillräcklig prioritet i länets 
ekonomiska planer, det har lett till en osäkerhet 
kring utvecklingen av centrum och storgatan. 
både östsam, Trafikverket och kommunen ser 
det nödvändiga i att det på sikt blir en förbifart. 
det är inte miljömässigt eller säkerhetsmässigt 
försvarbart att låta så mycket tung trafik passera 
igenom samhället. Förbifarten finns nu med i 
gällande länstransportplan för perioden 2015 – 
2022 men är inte högt prioriterad.

Trafiken på Storgatan och centrum domi-
neras idag av den tunga genomfartstrafiken som 
innebär buller, dålig luft och risker för miljö- 
och trafikolyckor. boendemiljön är inte god då 
närmiljön drabbas av både buller och vibrationer, 
främst på grund av den tunga trafiken. Trafiken 
gör att Storgatans sträckning i centrum inte fullt 

ut kan utvecklas till ett attraktivt promenad- och 
shoppingstråk. 

Enligt bedömningar från år 2010 skulle 
omkring 40 procent av all trafik välja förbi-
farten. Av den tunga trafiken bedöms uppemot 
hälften välja förbifarten. I de centrala delarna 
av samhället är minskningarna något mindre på 
grund av att det tillkommer en del lokal trafik.

Förbifarternas anslutning till väg 23/34 är 
viktiga eftersom det påverkar vilken väg trafi-
kanterna väljer. Trafiken kan påverkas genom 
information och skyltning. den tunga trafiken 
bör hänvisas till förbifarten liksom den rena 
pendlingstrafiken. 

den trafik som går på väg 134 i öst-västlig 
riktning går igenom Kisa centrum och på den 
smala och slingrande Enebygatan. Framför allt 
skapar stora fordon otrygghet och otrivsel. 
det skulle vara mycket vunnet om det går att 
skapa en länk mellan väg 134 från väster och 
riksväg 23/34 i den nya sträckningen för att 
avlasta centrala Kisa. den tunga trafiken, liksom 
den rena pendlingstrafiken bör hänvisas till 
förbifarten.

det finns idéskisser som visar att det kan vara 
möjligt att skapa en länk mellan den nya sträckan 
på riksvägen och nuvarande riksvägs sträckning. 
det är också i princip möjligt att dra riksvägen 
i en båge närmare Kisa än vad som utretts 
tidigare. 

För att inte skapa nya barriärer när riksvägen 
byggs om måste vägen gå på behörigt avstånd 
från den bebyggelsen som finns idag och från 
planerade områden. det gäller till exempel utök-

4. MARKAnVändnInG
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ning av industriområdet vid ödäng som inte får 
begränsas av en länk eller vägdragning för nära 
samhället.

det är stora osäkerheter i hur vägen till 
slut kommer att utformas. Av det skälet bör 
översiktsplanen inte bli för detaljerad. I det här 
planeringsskedet är det lämpligt att tänka i stråk 
och zoner som skall tolkas som en bevakning av 
områden där en väg kan bli aktuell. det är viktigt 
att möjligheterna att genomföra olika alternativ 
behålls.

övrigt vÄgnÄt
Vid sidan av riksvägens genomfart i nord-sydlig 
riktning så är trafiken på väg 134 i öst-västlig rikt-
ning den viktigaste trafikfrågan. Trafiken skapar 
olägenheter framför allt på delen mellan centrala 
Kisa och ödäng, det är särskilt den tunga trafiken 
som orsakar problem. Trafiken bör i första hand 
ledas via andra vägar men det bör även göras 
åtgärder på kort sikt som minskar de problem 
som uppstått.

I samband med att riksvägen dras i en ny 
sträcka kommer sannolikt väg 134 avlastas i den 
östra delen, öster om centrum. För att ytterligare 
förbättra miljön på Enebygatan (delen rondellen 
– ödäng) och framför allt för att avlasta centrum 
och delen väster om centrum bör man över-
väga att anlägga en ”södra länk” som går i en 
båge söder om Kisa och ansluter väg 134 med 
riksvägen. Vägens utformning måste utredas 
ordentligt, hittills är väldigt lite gjort. några av 
de viktigaste frågeställningarna är anpassning till 
landskapet, natur- och kulturhistoriska värden, 
hänsyn till den bebyggelse som redan finns, hur 
barriäreffekterna ska hanteras, utformning för 

Framtida vägzoner

Stångådalsbanan
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riksintressen
Kommunen har till uppgift att se till att riksintres-
sena ges ett långsiktigt skydd. 

det finns långtgående planer på att dra 
riksväg 23/34 öster om Kisa. Av det skälet ligger 
ett stråk för ny väg inlagt i kommunens över-
siktsplaner. Stråket är inte exakt definierat, 
någonstans inom stråket kommer den nya 
vägen att byggas men det är i dagsläget inte 
utrett var den hamnar. I stråket bör nybygg-
nadsförbud gälla så att det inte kommer till 
anläggningar som försvårar byggandet av vägen. 
nybyggnadsförbudet bör beaktas oavsett vilken 
lagstiftning som tillämpas. nybyggnadsförbudet 
bör gälla tills det att en arbetsplan finns för 
vägen. I gränsfall skall frågorna avgöras i samråd 
med Trafikverket.

den nuvarande genomfarten är också ett 
riksintresse för kommunikation. I dagsläget 
står Trafikverket för drift, underhåll och de 
ombyggnader som görs. ny bebyggelse och nya 
anläggningar i vägens närhet bör utformas så 
att det inte uppstår störningar från vägen och 
i en förlängning krav på väghållaren att vidta 
åtgärder. det kan till exempel handla om att 
sätta in bullerdämpande fönster eller liknande. 
I en framtid, när den nya vägen är byggd, kan 
kommunen ta över som väghållare. då bör den 
inte längre klassas som riksintresse. Vägen kan 
formas som en lokal gata, bättre anpassad efter 
lokala önskemål.

Stångådalsbanan är en långsiktigt hållbar 
trafiklösning. den berör ett flertal kommuner 
i sydöstra Sverige och bör långsiktigt säkras i 
kommunernas planering. I Kinda kommun finns 
för närvarande inga planer på att dra om spåren, 
skapa nya mötesplatser eller liknande åtgärder. 

att minska påverkan på Föllingsö odlingslandskap, 
hur trafikflöden kan förändras.

Fotgängare och cyklister rör sig ofta kombi-
nerat på gång- och cykelvägar och på lokalgator 
där det även går bilar och andra motorfordon. 
Gång- och cykelbanor är oftast bra och säkra in till 
centrum men runt torget och vid stationsområdet 
behöver förbindelserna bli bättre.

Sedan ett par år finns möjlighet att reglera 
hastighetsgränserna i tätare steg. Gränserna 40 
och 60 km/tim kan användas inne i centrum där 
många oskyddade trafikanter, särskilt skolbarn, 
rör sig.

De viktigaste vägfrågorna
• Riksvägen måste så snart som möjligt läggas i 

en ny sträckning utanför Kisa så att det skapas 
bättre förhållanden inne i centrala samhället

• Väg 134, Enebygatan, måste förbättras ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. det kan ske genom 
att minska trafiken kombinerat med åtgärder 
för större säkerhet

• Möjligheterna att anlägga en ”södra länk” 
bör utredas. Vägen ska fungera som en länk 
mellan väg 134 väster om Kisa och väg 23/34, 
både i nuvarande läge och i ett nytt läge.

• Ett övergripande mål är att det ska skapas 
gena, effektiva och säkra gång- och cykelvägar.

• Inventera och analysera gång- och cykel-
vägnätet. Förbättra där det saknas säkra 
förbindelser.

• överväg användande av de nya hastighets-
gränserna 20 – 40 – 60 km/tim för att öka 
trafiksäkerheten
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ny bostadsbebyggelse bör placeras så att den inte 
störs av tågtrafiken. det viktigaste att ta hänsyn till 
är bullerstörningar och säkerhet, till exempel bör 
bostäder och rekreationsområden inte placeras 
på olika sidor om järnvägen. när ny bebyggelse 
kommer till måste det även vägas in att det går 
att skapa säkra vägar till och från området. den 
zon på 30 meter på var sida om järnvägen där det 
råder bebyggelseförbud ska respekteras.  

det finns flera mindre passager över järn-
vägen i Kisa. några av överfarterna är dåliga ur 
säkerhetssynpunkt och bör förbättras, eventuellt 
stängas. 

den södra tvärförbindelsen som har lagts 
ut som ett stråk söder om Kisa berör flera av 
riksintressena. den vägen måste ges en utform-
ning så att riksvägen inte påverkas negativt. 
Tvärförbindelsen kommer att korsa järnvägen, 
även där måste utformningen vara sådan att 
järnvägens långsiktiga hållbarhet inte påverkas 
negativt. det finns i dagsläget inga studier gjorda 
på detta.

de höga natur- och kulturvärdena i Föllingsö 
odlingslandskap utgör ett riksintresse som är 
markerat i planen. För att säkerställa riksin-
tressena bör den plan som tillåter golfbana i 
området upphävas. det ligger ett vägstråk som 
tangerar riksintresset i den östra delen. när 
vägen ska projekteras måste förutsättningarna 
utredas noggrannare så att vägen inte har negativ 
påverkan på riksintresset.  

Väg 134 går igenom riksintresset. det finns 
inga planer på att ändra detta. 

öster om tätortsområdet ligger ett riks-
intresse för kulturmiljön vid Västra Eneby 
kyrkomiljö. Området kan indirekt påverkas av 
planförslaget, det gäller särskilt förslaget att dra 
riksvägen öster om Kisa.

Område lämpligt för 
skrymmande handel och 

liknande

Centrumområde

Mellan Stora Torget och 
stationsområdet är det 
otrevligt för oskyddade 

trafikanter

Stationsområdet kan 
inrymma handel. 

Förbättra och snygga till 
för resenärer. Knyt ihop 

med torget

tingshusetstora
torget

Järn-
vägs-
stn

Utvecklingsplaner för centrumområdet 
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CEnTRUMUTVECKLInG
Om centrumområdet ska kunna bli en levande 
plats måste tillgängliga resurser samlas. En 
förutsättning för detta är att det finns ett 
definierat centrumområde. I diskussionerna 
under FöP-arbetet har gränsen i norr satts till 
Grönedegatan/Kinda Sparbank, i öster till Kisaån/
Kisa Wärdshus, i söder till stationsområdet och 
COOP-butiken och i väster till torget.

I centrumområdet förväntar man sig att hitta 
viss service till exempel specialbutiker, system-
bolag,  restauranger, caféer, bank, polis, apotek, 
järnvägsstation samt offentlig service i form av 
kommunkontor och bibliotek. I möjligaste mån 
bör nyetableringar av butiker läggas i centrum 
eller i dess närhet eftersom det bidrar till att 
stärka helheten. det är även lättare att skapa ett 
sammanhållet centrum och göra förbättringar ju 
mer samlat centrum är.

En stor kvalitet med Kisa centrum är att det 
är korta avstånd och att det finns en del special-
butiker samt att det är lätt att hitta parkerings-
plats, i varje fall vid torget. det finns en hotbild 
mot centrumområdet i form av butiksned-
läggningar. det är svårt att driva specialbutiker 
bara baserade på den lokala efterfrågan och 
om någon butik försvinner så minskar kundu-
nderlaget även för övriga butiker. det svaga 
sam bandet mellan torget och stationsområdet 
kan behöva stärkas, det finns även behov av akti-
viteter och verksamheter som skapar mer liv i 
centrum även när butikerna har stängt.

Trafiksituationen är otrygg längs riksvägen 
och vid väg 134, där behöver det göras förbätt-
ringar för oskyddade trafikanter. 

Det finns möjlighet att skapa bättre samband mellan torget och stationsområdet.
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Stationsområdet
Stationsområdet har sedan länge varit i behov 
av en ansiktslyftning och att ordnas så att ytan 
används effektivare. 2009-2010 deltog Kinda 
kommun i arkitekttävlingen Europan 10 där 
uppgiften för de deltagande arkitektlagen gick 
ut på att skapa ett spännande och intressant 
stationsområde som både skulle fungera som 
mötesplats och stationsområde för tåg och 
bussar. I uppdraget ingick även att skapa ett 
bättre sammanhang mellan stationen och torget 
och att göra området till ett landmärke, något 
som sticker ut.

Intresset var stort och det kom in trettiotre 
förslag över stationsområdet. de deltagande arki-
tektlagen kom från ett flertal europeiska länder. 
det vinnande förslaget var skapat av två svenska 
arkitekter. 

under 2011 inleddes en diskussion med en 
livsmedelskedja om att etablera en butik inom 
stationsområdet. Förutsättningarna att få plats 
med både busshållplatser, parkeringsytor, en 
varuhall och Grahns bilar utreddes grundligt. 
alla detaljer löstes inte men utredningen visade 
ändå att det var fullt möjligt att rymma både 
ett handelsområde och yta för busshållplatser 
och station på området. Ett detaljplaneprogam 
godkändes för samråd av Kinda kommun 2012. 

Utredningen pekar också på ett behov att 
ändra Ydrevägens karaktär så att den uppfattas 
mer som en tätortsgata än landsväg, vilket den 
gör idag.

Stationsområdet kan utvecklas så att det 
rymmer både de busshållplatser, parkeringsytor, 
cykeluppställningar och sådant som hör till ett 
stationsområde. det bör även vara möjligt att 
etablera en livsmedelshall på området.

RISKOMRådEn öVERSVäMnInG
det finns risk för översvämning av områden som 
ligger nära sjöarna och områden i närheten av 
Kisaån. Två nivåer har räknats fram, en som visar 
hur högt vattnet stiger vid ett hundraårsflöde och 
en nivå som kan uppstå under värsta tänkbara 
förhållanden. 

Vid nybyggnation måste kommunen styra 
bebyggelse och anläggningar så att det uppstår 
så små störningar som möjligt om det blir höga 
vattennivåer. Följande principer bör gälla:
• byggnader och anläggningar som har viktig 

funktion för samhället får aldrig över-
svämmas. Exempel: Sjukhus, vårdhem, 
skolor, bostäder, industrier, transformatorsta-
tioner, centraler för data- och teletrafik, kris-
ledningscentraler, viktiga vägar och järnvägar

• byggnader och anläggningar som har måttlig 
betydelse för samhället och inte allvarlig tar 
skada av höga vattennivåer kan tillåtas bli 
översvämmade vid enstaka tillfällen om det 
inte går att bygga dem på någon lämpligare 
plats. Exempel: Vägar av mindre betydelse, 
enstaka enklare bostadshus, mindre indu-
strier med liten miljöpåverkan 

Stationspark parkering

Programområdesgräns

Station och 
terminalområde

Program för Kisa stationsområde

Handelsområde

gata
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• byggnader och anläggningar som har liten 
betydelse för samhällets funktion, som har 
litet ekonomiskt värde och dessutom inte 
tar skada av höga vattennivåer kan tillåtas 
bli översvämmade oftare. Exempel: Mindre 
gator, gång- och cykelvägar, enklare bygg-
nader, jordbruksområden.

när det gäller befintliga anläggningar och bebyg-
gelse så måste en översvämningskartering 
göras där objekten delas in i fyra grupper enligt 
följande modell:

RISK
KONSEKVENSER

STOR LITEN

STORA åtgärder bör 
genomföras utan 
dröjsmål

åtgärder bör ha 
högsta prioritet i 
fortsatt arbete

SMÅ åtgärder bör 
ha näst högsta 
prioritet i fortsatt 
arbete

åtgärder bör genom-
föras i den takt 
ekonomin tillåter

därefter bör en åtgärdsplan upprättas. Planen 
bör beskriva vilka åtgärder som behöver göras 
för att lindra eller helt undvika konsekvenserna 
av en översvämning. Planen bör även innehålla 
en uppfattning om kostnader för åtgärderna. det 
bör även beskrivas i vilken ordning åtgärderna 
lämpligen genomförs och om det i komplicerade 
fall går att göra enkla åtgärder till att börja med 
om en fullständig lösning är svår och dyr att få 
till. åtgärdsplanen bör arbetas in i kommunens 
investeringsbudget.

vÄnd BeFolkningskurvan uppåt
Sedan Kinda kommun bildades år 1974 har 
antalet invånare mer eller mindre stadigt 
minskat. Samtidigt har Sveriges befolkning ökat 
med ungefär 15 procent. I Kinda ser befolk-
nings förändringarna olika ut i olika delar av 
kommunen. Befolkningen i kisa minskade med 
700 personer mellan 1976 och 2010 medan 
Rim forsa ökade med ungefär samma antal 
människor. Pendlingsmöjligheten till Linköping är 
en trolig förklaring till skillnaderna.

Situationen i Kinda och Kisa är inte på något 
sätt unik. Majoriteten av alla små kommuner på 
landsbygden i Sverige minskar i befolkningsantal. 

I Kinda kommun och i Kisa samhälle är 
an delen av befolkningen som är i arbetsför ålder 
lägre än i riket och länet. Enligt prognos efter år 
2010 kan andelen yrkesverksamma komma att 
minska. 

det är av största vikt att vända befolk-
ningskurvan uppåt i Kisa. För att åstadkomma 
detta behövs satsningar inom flera områden, 
framför allt attraktiva bostadsmiljöer och stärkt 
näringsliv, samt kommunikation som underlättar 
pendling, besöksnäring och företagens 
transporter. 

Bostadsområden
I Kisa tätort bor idag knappt 4000 invånare. 
Ungefär hälften bor i egnahem och hälften i 
hyres- eller bostadsrättslägenhet. bebyggelsen är 
sammanhållen men riksvägen och järnvägen är 
barriärer som delar samhället i två delar. 

år 1913 gjordes den första stadsplanen 
för Kisa. då skapades den huvudsakliga struk-
turen på gatunätet och kvarterens utformning. 
Samhället har vuxit sedan nittonhundratalets 

Kärlek i Kisa
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början. när Kisa fick status som municipalsam-
hälle i början av 1900-talet innebar det en kraftig 
expansion för samhället. Vid sekelskiftet invigdes 
järnvägen som betydde mycket för samhällets 
utveckling. Järnvägsstationen, Sveahuset och 
Eriksborg byggdes runt sekelskiftet. Centrala Kisa 
förtätades och i områdena utanför centrum, till 
exempel Egnahemsområdet, växte det efter hand 
upp allt mer bostäder.

de första större områdena med samlade 
hyresbostäder kom till under 40-talet då 
Linnékullen ”Kisahus” byggdes. Senare byggdes 
Kullaområdet, Värgårdsplan, danboms väg och 
bergdalaområdet. Totalt finns det idag cirka 950 
hyreslägenheter i Kisa tätort. den kommunala 
bostadsstiftelsen Kindahus är den största fastig-
hetsförvaltaren med omkring 750 lägenheter. 

Under 1970- och 1980-talen tillkom det ett 
flertal bostadsområden, både som egnahem, 
bostadsrätter och hyresbostäder. I början av 
90-talet byggdes ett åttiotal hyreslägenheter och 
ett flertal villor. när konjunkturen gick ner runt 
i 90-talets början avstannade byggandet och 
antalet nybyggda bostäder och lägenheter har 
sedan dess varit litet. Vid årsskiftet 2013/2014 
fanns det bara ett fåtal bostadstomter till försälj-
ning och det fanns i stort sett ingen planlagd 
mark lämplig för flerbostadshus.

det är relativt låga hyror i de hyresbo-
städer som finns i Kisa idag. Hyresnivåerna vid 
nybyggnad skulle bli avsevärt mycket högre och 
troligen skulle det bli svårt att hyra ut lägenheter 
till en betydligt högre kostnad. det har inneburit 
att det inte har byggts några hyresbostäder i Kisa 
på länge, det har också fört med sig att lägen-
hetsbeståndet har sett tämligen likartat ut under 
många år.B1 Plantgatan, B2 Väster om 

Egnahem, B3 Norr om Brostorp, 
B4 Froghult 
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För att öka intresset för att bo och leva i Kisa 
behövs planberedskap för bostäder i attraktiva 
lägen. Områden som är aktuella att planlägga på 
mellanlång sikt är:
• I en förlängning av Plantgatan (område b1)
• Väster om Egnahemsområdet (b2)
• norr om brostorp (b3)
• Vid Froghult och nordost om Froghult (b4). 

Område b2, Egnahemsområdet, och b4, vid 
Froghult, kan komma i konflikt med jordbruk och 
djurhållning och måste ägnas särskild varsamhet 
när de planeras.

Näringsliv och arbetsmarknad 
Arbetsmarknaden i Kisa behöver bli mer diffe-
rentierad. det medför att fler människor med 
olika bakgrund kan erbjudas arbete i Kisa. 
Känsligheten för konjunktursvängningar blir 
mindre och det kan vara lättare att locka familjer 
om två personer samtidigt hittar arbete. 

det är troligt att det inte sker någon expan-
sion av den offentliga sektorn, åtminstone inte 
under de kommande åren.

näringslivet är beroende av att det finns 
färdigplanerad mark som går att bebygga. den 
tekniska infrastrukturen för kommunikation till 
exempel datanät måste vara av hög standard. 
det är även viktigt att det finns fungerande 
forum för kontakter mellan näringslivet, finansi-
ärer och det offentliga. Ett gott samarbetsklimat 
är viktigt.

det är en fördel om fler tjänsteföretag och 
handlare kan etableras i centrumområdet. 
det gör det lättare att samla resurserna för till 
exempel förbättringar av it-tjänster. det är även 
en fördel att det är nära mellan olika företag som 

köper tjänster av varandra och det bidrar till att 
det blir mer liv i centrum.

den plats där Stjäreboskolan ligger kan 
användas för andra ändamål när skolan läggs 
ner. Området kan vara attraktivt för till exempel 
kontorsverksamhet eller annan näringsverk-
samhet. det ligger vid infarten, det är lätt att 
hitta dit, det är nära till busshållplats och parke-
ringsytorna bör räcka till att börja med.

Verksamheter som kan vara störande bör 
hänvisas till industritomterna vid ödäng, i 
Tolvmannadalen eller till något av de andra indu-
striområdena. På sikt bör det även utvecklas ett 
verksamhetsområde öster om Kindasågen med 
anslutning till riksvägens nya sträcka

Följande frågor är viktiga för utveckling av 
näringslivet:

• det måste finnas planlagd mark för 
industriändamål

• gör en fördjupning av planen över 
Tolvmannadalen. Utred var det går att skapa 
mer industrimark, nya vägdragningar, behov 
av vattenskydd med mera

• Handel och tjänsteföretag bör i möjligaste 
mån lokaliseras i centrum

• Ett nytt verksamhetsområde utvecklas öster 
om Kindasågen med ny anslutning till riksväg 
23/34 i ny sträckning

• Tomten öster om riksvägen norr om 
centrum/Sveahuset är lämplig för lokalise-
ring av någon verksamhet som kräver stort 
utrymme och nära till transportväg
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Besöksnäring
det har lyfts fram en hel del åtgärder som skulle 
ha en positiv påverkan för besöksnäringen. Vid 
de gemensamma workshopar som ordnats kom 
det fram ett antal goda idéer som bör tas tillvara 
i det fortsatta utvecklingsarbetet:

• den gamla bebyggelsen i Kisa är en skatt, 
bevara den gamla bebyggelsen

• Entréerna till Kisa behöver förbättras. 
Industriområdena vid infarterna, även från 
öster, kan snyggas till

• det finns många fina miljöer, till exempel 
hembygdsgården, Vråkenområdet, 
Kullaparken och borgarberget

• det finns många fina grönområden runt 
omkring kisa

• Förbättra kontakten med vattnet. Gör 
gångstråk längs vattnet, gör det möjligt för 
olika aktiviteter vid sjöarna och vattendragen

• Utveckla Värgårdsudde
• det behövs aktiviteter för ungdomar. Gör 

ett aktivitetshus vid Värgårdsskolan eller 
kullaparken. 

• Torget och centrum är viktigt som mötes-
plats. Satsa på centrum, skapa mötesplatser, 
knyt ihop torget och stationen. Snygga till 
stationsområdet, flytta bussuppställningen.

• Centrum är kluvet, minska barriärerna
• när genomfarten är flyttad ökar trygghet och 

säkerhet, miljö blir bättre. Kisa måsta mark-
nadsföras vid avfarterna. gör en rastplats 
med utsikt över kisa. 

I den fortsatta planeringen måste nedanstå-
ende frågor bevakas. Frågorna hänger samman 
med nybyggnaden av riksvägen utanför Kisa. 
Genomförandet ligger troligen några år framåt i 
tiden. det kan krävas detaljplan för rastplatsen 
men mer troligt är att avfarter och rastplats 
utreds i samband med arbetsplanen för vägen.

• Avfarterna till Kisa utformas så att det är 
lockande att åka in i samhället

• En rastplats vid Millingetorp med utsikt över 
Kisa och Kisasjön är viktig för att marknads-
föra orten.

Tryggare trafik och bättre miljö 

Gång- och cykeltrafik
de flesta gator i Kisa har liten trafik. även om 
det är önskvärt med separerade gång- och 
cykelbanor fungerar det bra att ha både bilar, 
fotgängare och cyklar på de flesta gator i 
bostadsområdena.

På några ställen finns det behov av att 
förbättra säkerheten och framkomligheten för 
fotgängare och cyklister, platserna är:
• Enebygatan mellan östgötagatan och 

idrottsplatsen/ödäng
• Grönedegatan mellan nygatan och Västra 

vägen
• Vid bäckskolan
• Industrivägen från Tolvmannavägen till 

Swedish Tissue
• Tolvmannavägen från Mjällerums industri-

område till Tolvmannabacken
• Inne i centrum, främst mellan torget och 

stationsområdet.

Äldre rälsbuss på besök i Kisa

Hållbara och hälsosamma transporter: cykel  och 
kollektrafik
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Platser i trafiken som upplevs som otrygga

Enebygatan. Kurvig 
och smal väg. Smala 

gångbanor

Centrum, främst 
mellan torget och 
stationsområdet 

grönedegatan. smalt. 
Gångbanor saknas på en 

sträcka

bäckskolan. Många som 
lämnar och hämtar barn

Industrivägen och 
Tolvmannavägen. Tunga 

transporter, troligen 
ökande trafik
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Bussar och tåg
de kollektiva transporterna är oerhört viktiga 
och påverkar viljan hos människor att bosätta sig 
på en ort. Kisa har goda kollektiva förbindelser 
norrut med linköping. 

Tåget Kisa-Rimforsa-Linköping tar mindre 
än en timme. det går (vintern 2013/2014) åtta 
dubbelturer med Kustpilen mellan Kisa och 
Linköping. Samma sträcka trafikeras också med 
bussar. Med expressbussen tar resan från Kisa 
station till Linköpings resecentrum drygt en 
timme, till universitetsområdet tar det omkring 
trekvart. Vardagar går det omkring 35 dubbel-
turer med buss mellan Kisa och Linköping.

de nya hållplatserna för expressbussen vid 
Rimforsa och Skeda Udde innebär att bussarna 
inte behöver köra in vid samhällena utan kan 
stanna ute vid riksvägen. det har inneburit 
kortare restid till och från Linköping vilket har 
förbättrat möjligheterna att pendla mellan Kinda 
och Linköping.Stationsområdet är oordnat och 
svårt att överblicka, det ger inte heller ett inbju-
dande intryck. det påverkar viljan att välja de 
kollektiva färdmedlen. Idag sker parkering på ett 
ordnat men ganska ineffektivt sätt. I den norra 
delen står bilar som har med verksamheten hos 
Grahns bilar att göra, bilarna har inte behov av 
att ha nära till stationen.

Kommunen har följande mål för infrastruktur 
och kommunikationer:

• öka andelen resor med kollektivtrafiken
• Gör stationsområdet tilltalande, säkert och 

enkelt att överblicka
• Skapa en tillförlitlig, snabb, och tydlig 

kollektivtrafik

Cykelvägar befintliga cykelvägar

behov av nya eller förbättrade 
cykelvägar
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• bussen bör prioriteras genom till exempel 
fler kollektivtrafikfält i Linköping

• det bör vara längre omkörningssträckor på 
väg 23/34 när den byggs om till 2+1 väg.

UTVECKLInG OCH HänSYn
Hälsa och säkerhet: Buller
Situationen kring riksvägen och vissa andra vägar 
i Kisa uppfyller bitvis inte de riktlinjer som finns 
för utomhusbuller. Så länge vägen går igenom 
samhället är det i det närmaste omöjligt att klara 
riktlinjerna. de lösningar som står till buds är att 
ordna så att uteplatser anläggs bakom byggna-
derna, räknat från vägen.

den viktigaste åtgärden för att förbättra 
bullersituationen inne i Kisa är att dra riksvägen 
utanför samhället.

de vägkorridorer som har föreslagits i över-
siktsplanen förbättrar bullersituationen inne i 
Kisa samtidigt som nya konflikter mellan buller, 
boende och rekreation riskerar att uppkomma. 

En ny väg förändrar bullersituationen radi-
kalt på platser där det kanske har varit helt tyst 
tidigare. det måste särskilt uppmärksammas när 
riksvägen dras öster om Kisa. Enligt trafikverkets 
generella siffror måste bebyggelse ligga ca 50 
m från vägen för att riktlinjerna för buller ska 
uppnås. I en tyst miljö kan nytt buller upplevas 
som störande på betydligt längre avstånd. Så 
är det till exempel vid Råstorp, Knoppetorp och 
delar av Millingetorpsområdet. På sådana platser 
bör övervägas om vägen ska kompletteras med 
någon form av bullerdämpande åtgärder.

den södra vägkorridoren berör Föllingsö om-
rådet som är utpekat som ett rekreationsom-
råde. Korridoren berör även bostadsområden 

Stationsområdet centralt i Kisa är en möjlig plats för utveckling
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Vatten
det är viktigt att skyddet av vattentäkten 
förbättras och att det finns en strategi för hur 
kommunen förbereder sig för att skapa framtida 
vattentäkter. En kommunal vattenförsörjnings-
plan bör upprättas. På länsnivå pågår arbete att 
upprätta en regional vattenförsörjningsplan, det 
arbetet kan utgöra ett bra stöd för att ta fram en 
kommunal plan.
• Ta fram en lokal vattenförsörjningsplan som 

beskriver hur skyddet för nuvarande vatten-
täkt kan förstärkas samt en strategi för att 
skapa framtida vattentäkter.

Miljökvalitetsnormer för vatten
de berörda sjöarnas och vattendragens status 
och kvalitetskrav är sammanställda i nedanstå-
ende tabell.

det är kommunens ansvar att arbeta 
så att miljökvalitetsnormerna uppfylls. 
Planeringsmässigt måste det finnas samstäm-
miga mål mellan översiktsplanen, det lokala 
miljömålsarbetet och vatten- och avloppsför-
sörjningsplanen vilken ännu inte finns i Kinda 

STATUSKLASSIFICERING OCH MILJÖKVALITETSNORMER FÖR YTVATTEN
Vattenförekomst Ekologisk status och kvalitetskrav Kemisk status och kvalitetskrav

Knoppetorpssjön Måttlig ekologisk status god ekologisk status 2021 god kemisk status god kemisk status 2015

Kisasjön Måttlig ekologisk status god ekologisk status 2021 god kemisk status god kemisk status 2015

Nedre Föllingen Måttlig ekologisk status god ekologisk status 2015 god kemisk status god kemisk status 2015

Glimmingen god ekologisk status god ekologisk status 2015 Uppnår ej god kemisk status god kemisk status 2015

Kisaån Måttlig ekologisk status god ekologisk status 2015 god kemisk status god kemisk status 2015

Lillån Måttlig ekologisk status god ekologisk status 
2015/2027 (olika sträckor)

god kemisk status god kemisk status 2015

Storån saknas saknas god kemisk status god kemisk status 2015

vid bjärkeryd och vid gamla Forsåvägen. På de 
sträckorna måste bullerfrågorna behandlas med 
extra omsorg för att minska störningarna.

ödängs industriområde ligger nära bostads-
området vid Cap Jocke. den nya detaljplanen 
som ska göras för ödäng bör styra industrin så 
att bullrande industri läggs i de södra delarna, 
längst bort från bostäderna. när Tolvmannadalen 
utvecklas med nya industrier bör bullerfrågorna 
beaktas så att rekreationsområdet vid Föllingsö 
störs så lite som möjligt.

Strandskydd
bostadsområdet vid Froghult berörs troligen av 
strandskydd. Området finns med som ett utveck-
lingsområde i kommunens förslag till LIS-plan 
(Landsbygdsutveckling I Strandnära läge) den 
planen är inte färdigbehandlad ännu så det kan 
hända att området kommer att förändras innan 
översiktsplanen är antagen och klar.
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kommun. planerna ska ange vilka konkreta 
åtgärder som behöver genomföras så att målen 
kan uppnås.
• Ta fram strategier i det lokala miljömålsar-

betet för att förbättra statusen på vatten som 
inte uppnår god ekologisk status

• Ta fram en lokal vatten- och avloppsplan.

Kulturmiljöer och naturmiljöer 
de kulturhistoriskt intressanta bebyggelsemiljö-
erna i Kisa är en tillgång som bör hanteras så att 
kvaliteterna består. det pågår ett arbete för att ta 
fram en kulturarvspolicy. Som en fortsättning på 
det arbetet bör kommunen ta fram ett handlings-
program för hur värdefulla bebyggda miljöer kan 
behållas och utvecklas. 

det är viktigt både för invånarna och besöks-
 näringen att kultur- och naturkvaliteter kan 
behållas. det handlar både om hela miljöer, till 
exempel området vid Kvarngatan och Kärleks  -
stigen, Grönedegatan, borgarberget, områden 
från modernismen till exempel danbomsgården 
liksom enstaka objekt till exempel Sveahuset, 
Eriksborg, lokstallet och Hjortslund.

det har gjorts inventeringar av kultur histo-
riska miljöer men inventeringarna är ganska 
gamla och mycket har hunnit hända. det arbete 
som har påbörjats med en kulturarvsplan kan bli 
viktigt för att fånga upp kvaliteterna i Kisa och 
undanröja eventuella hot som kan komma.

Kinda kommun har ett naturvårdsprogram 
där intressanta objekt och förslag till skötsel-
åtgärder har redovisats. det är ett bra underlag 
för den fortsatta planeringen.

Viktiga frågor i den fortsatta planeringen är:

• En kulturarvsplan bör tas fram som 
underlag för planering, rådgivning och 
bygglovsprövning

• Ett handlingsprogram för värdefulla 
bebyggda miljöer kan behållas och utvecklas 
bör tas fram

• naturvårdsprogrammet ska beaktas i detal-
jerad planering.

Rekreation, idrott och friluftsliv 
I översiktsplanen finns två begrepp, nämligen 
rekreationsområden och strövområden. Vad 
som räknas som rekreationsområden och ströv-
områden bygger mycket på vad kisaborna själva 
har sagt när vi har tagit fram underlaget till 
översiktsplanen. 

Som rekreationsområden räknas områden 
med stor betydelse och stora värden för rekre-
ation och friluftsliv. Exempel på rekreations-
områden är borgarberget, där kommunen äger 
marken, och Föllingsö odlingslandskap, som är av 
riksintresse för natur och kultur. 

det som benämns strövområden är viktiga 
för rekreation och friluftsliv men strövområdena 
har inte lika stora värden som rekreationsom-
rådena. Flera av de tätortsnära skogarna är 
benämnda strövområden.

det kan uppstå konflikter mellan rekreations-
intressena och andra intressen, till exempel att 
bedriva rationellt skogsbruk med kalhyggen och 
skogsvägar. Principen för jord- och skogsskötseln 
runt omkring Kisa bör vara att ju närmare be byg-
gelsen marken ligger desto större hänsyn bör tas 
till rekreationsvärdena; skötseln av de tätortsnära 
skogarna bör vara hyggesfritt skogsbruk.

den nya förbifarten kommer att innebära 
en barriär för friluftslivet. när vägen projekteras 

Koloniodling vid Värgårdsplan

Adlerskog återvinning. En del av ett hållbart samhälle.
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– Vid avverkning nära bostadsområden ska 
samråd ske med boende i området

– Träd som står nära bebyggd tomtmark 
och utgör risk för skada på människor och 
byggnader ska tas bort efter samråd med 
tomtägare

• Inom det som benämns rekreationsom-
råden bör skogen helt undantas från normalt 
skogsbruk

• Kommunen som markägare bör vara före-
gångare i skogsskötsel och ta hänsyn till 
natur- och rekreationsvärden

• Planera för passager för det rörliga frilufts-
livet förbi de nya vägarna öster och söder om 
Kisa i samband med vägprojektering

• Utred möjligheterna att göra gång- och cykel-
vägar och andra åtgärder utmed Kisaån.

är det viktigt att det skapas passager över och 
under vägen för gående och cyklister. En ny väg 
söder om Kisa får samma avskärande effekt och 
även där är det viktigt att det skapas passager för 
fotgängare och cyklister.

Kisasjön och Knoppetorpssjön ligger nära Kisa 
men utnyttjas väldigt lite. Kisaån och Talu sa ån 
rinner igenom samhället. när kvarteret Vråken 
gjordes i ordning fick Kisaån mer kontakt med 
samhället. Markområden intill ån har gall rats 
vilket ökar tillgängligheten och gör ån mer synlig. 
det finns stora möjligheter att ordna gång- och 
cykelvägar utmed ån. Torn och andra åtgärder 
kan öka möjligheten att se fåglar och andra djur. 
det kan även byggas ramper för iläggning och 
upptagning av båtar. 

det kommer att byggas en konstgräsplan vid 
Kisa Idrottsplats, det kommer att byggas löpar-
banor vid Värgårdsskolan och även anläggas en 
mindre konstgräsplan vid skolan. Enebygatan är 
smal och osäker, framför allt för fotgängare och 
cyklister, av det skälet ska det byggas en gång- 
och cykelväg från Värgårdsskolan/Tings hustorget 
till idrottsplatsen. Vägen kommer att dras 
nedanför hembygdsgården så att fot gängare och 
cyklister inte behöver blandas med biltrafiken på 
Enebygatan.

Riktlinjer för fortsatt planering är:

• Särskild hänsyn tas vid skötseln av 
tätortsnära skogar:
– Större hyggen undviks
– Högre krav på att markskador repareras
– Högre krav på upprensning av grenar och 

dylikt efter avverkning
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5. Fördjupningar
bEFOLKnInGSPYRAMIdER: KIndA, 
LänET OCH RIKET
Kinda kommun har en ålderspyramid som liknar 
de flesta små kommuner i landet. I östergötland 
har de två största kommunerna Linköping och 
norrköping en annan struktur. I stället för midjan 
mellan 20-35 år har Linköping och norrköping 
fler i dessa åldergrupper än landet som helhet. 
det beror till del på universitet men även den 
större kommunens fördelar vad gäller arbetstill-
fällen, kulturutbud och liknande.

Vissa prognoser pekar på att befolkningspy-
ramiden blir ännu tyngre i toppen, det vill 
säga andelen äldre befolkning blir allt större. 
Prognosen pekar på att det kommer att bli ännu 
färre personer i åldrarna mellan 10 och 60 år och 
fler som är 70 år och äldre. det innebär att det 
blir en mindre andel av befolkningen som arbetar 
och fler som blir äldre och kan få behov av stöd 
inom äldreomsorgen och sjukvård. Utvecklingen 
kommer att ställa stora krav på kommunen.

befolkningen minskade från 1980 till 1987. 
Från 1988 till 1994 ökade kommunens befolk-
ning. ökningen kan tillskrivas de då relativt höga 
födelsetalen och en positiv inflyttning. Från 1995 
minskade befolkningen i Kinda ganska kraftigt, 
men från 1999 är minskningen mindre dramatisk 
även om det trendmässigt ändå är en minskning, 
dock med en mindre återhämtning 2007. Enligt 
prognos efter år 2010 kan andel yrkesverksam 
befolkning komma att minska.
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näRInGSLIV OCH ARbETSMARKnAd 
de näringsgrenar som uppvisar skillnad mellan 
Kisa och länet/riket är inom tillverkning/industri, 
där Kisa har en större andel som är verksamma 
samt inom hotell/restaurang, information/
kommunikation och företagstjänster, där det 
är färre som är verksamma i Kisa jämfört med 
länet/riket. det borde finnas utrymme för att 
utveckla de senare näringsgrenarna eftersom 
det uppenbarligen finns en efterfrågan inom de 
sektorerna.

Kinda kommun är den enskilt största arbets-
givaren med omkring 450 anställda. Ungefär 
500 personer arbetar inom industrisektorn. de 
största arbetsgivarna där är Swedish Tissue som 
tillverkar pappersråvaror, Abena Finess som gör 
finpappersprodukter, Södra Timber/Kindasågen, 

Tabell Förvärvsarbetande

Förvärvsarbetande med arbetsplats i Kisa, så kallad dagbefolkning

Näringsgren   Män Kvinnor Summa  Andel % Länet % Riket %
Jord, skog, fiske   47 11 58  3,1 2 2
Tillverkning, utvinning  383 119 502  26,7 17 14
Energi, miljö   12 1 13  0,7 1 1
byggverksamhet   114 10 124  6,6 7 7
Handel    142 102 244  13,0 11 12 
Transport    61 13 74  3,9 4 5
Hotell och restaurang  11 12 23  1,2 3 3
Information, kommunikation  12 6 18  1,0 3 4
Kreditinstitut, försäkringsbolag  11 15 26  1,4 1 2
Fastighetsverksamhet  19 8 27  1,4 2 2
Företagstjänster   32 52 84  4,5 10 11
Civila myndigheter, försvaret  55 69 124  6,6 6 6
Utbildning    39 161 200  10,6 11 10
Vård och omsorg   26 280 306  16,3 17 16
Personliga, kulturella tjänster  25 29 54  2,9 4 4
Okänt    1 2 3  0,2 1 1
Samtliga    990 890 1880  100  

bTT plåt som gör olika typer av plåtbearbet-
ningar och Rimaster som är ett elektronikföretag. 
Handel, service, byggverksamhet, transport-
sektorn, företagstjänster samt jord och skog är 
andra sektorer där många arbetar. 

Inom handel- och tjänstesektorn ligger 
arbetsplatserna i första hand i centrum. de 
privata arbetsplatserna är främst lokaliserade 
i industriområdena i Tolvmannadalen, ödäng, 
Karleby, Kindasågen och ett industriområde vid 
utfarten åt söder. de största kommunala arbets-
platserna är skolor, äldreboendet bergdala och 
den samlade kommunadministrationen vid stora 
torget.

I Kinda kommun har sysselsättningsgraden 
varit högre än både i länet och i riket. det 
förklaras med både att de lokala företagen 
har skapat arbetstillfällen och med en ökande 
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Kindasågen
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Kinda kommun är sammanlagt största arbetsgivaren i Kisa. På bilden Värgårdsskolan före ombyggnad.

utpendling till Linköping. Arbetslösheten har varit 
betydligt högre bland ungdomar än bland andra 
grupper i samhället. Sen 2003 har arbetslösheten 
varit något högre bland kvinnor än bland män.

Prognoser
Enligt prognoser från SCb antas den andel av 
befolkningen i Sverige som är över 65 år att öka 
betydligt mer än andelen i yrkesverksam ålder 
och andelen personer som är under 19 år. I stor 
utsträckning står utrikes födda för ökningen av 
befolkning i åldern 16-74 år. 

Antalet sysselsatta inom jord- och skogsbruk 
och inom industri har minskat stadigt sedan 
1990-talet och prognoserna pekar på en fortsatt 
minskning. det förutspås en ökad efterfrågan 
av arbetskraft inom sektorerna privata och 
offentliga tjänster, efterfrågan kan bli högre än 
tillgången. även inom sektorn teknik och till-
verkning kan efterfrågan bli större än tillgången. 
detta gäller för riket totalt, det finns inte prog-
noser gjorda för Kinda kommun. det är rimligt 
att anta att det blir en ökad efterfrågan inom 
tjänstesektorn, för Kindas del kan även industrin 
mycket väl expandera.

det förväntas en ökad efterfrågan på 
personer som har utbildning från gymna-
sium eller som har eftergymnasial utbildning. 
Efterfrågan på arbetskraft med grundskoleutbild-
ning har stadigt minskat sedan början på 1990-
talet och förväntas fortsätta minska.

Siffror visar också att stora pensionsavgångar 
väntar i Kinda kommun inom den närmaste 
femårsperioden. I de flesta näringsgrenar 
kommer omkring 20 % av de sysselsatta att gå i 
pension inom fem år. det kommer att bli stora 
rekryteringsbehov i framtiden, under en femårs-
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period kommer nästan ettusen personer att 
gå i pension om hela arbetsmarknaden räknas 
samman. Situationen är förmodligen likartad i 
grannkommunerna. Rekryteringsbehovet är stort 
och det kommer att bli tufft att konkurrera om 
arbetskraften.

män kvinnor

befolkningspyramid Kinda Prognos 2020

  

Befolkningspyramid Kinda 2020
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Figur 2: Skalan är andel av befolkningen som finns i respektive åldersklass. 
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vÄgnÄtet
de kraftigaste trafikströmmarna går i nord-sydlig 
riktning på riksväg 23/34. Omedelbart norr om 
Kisa är trafikflödet omkring 5 500 fordon per 
dygn. I centrala Kisa uppgår trafiken till knappt 
7 000 fordon per dygn och söderut på riksvägen 
är trafikflödet knappt 4 000 fordon per dygn.  
Väg 134 som går i öst-västlig riktning genom Kisa 
har ett trafikflöde på 1 200 till 1 500 fordon per 
dygn. 

Flödeskartor och trafikmätningar visar att 
ganska stora trafikströmmar går till Industrivägen 
(avfart till Tolvmannadalen och Mjällerum) och 
till ödäng på vägen mot åtvidaberg. det tyder 
på att Tolvmannadalen och ödängsområdet 
skapar en hel del trafik. En mätning som gjordes 
2004 styrker detta, trafiken på Industrivägen mot 
Tolvmannadalen var då drygt 1000 fordon per 
veckomedeldygn.

i en konsekvensutredning som gjordes 
av Vägverket Konsult år 2004 så gjordes en 
uppskattning av trafikmängden på Industrivägen 
om det sker en utbyggnad av Swedish Tissue. 
Trafiken skulle då uppgå till 1400 fordon per dygn 
i det mest belastade vägavsnittet. Andelen tunga 
fordon uppskattades till knappt 20 procent.

Omräknat i antal fordon per minut så är 
trafikflödet litet.  Mätningen visar att under 
den mest belastade timmen under en vecka så 
uppgår trafikmängden till 2,5 fordon per minut 
(150 fordon mellan kl 12 och 13). Omräknat till 
framtida trafikmängder så skulle det innebära 
cirka 3,5 fordon per minut.  
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Trafikmängderna på befintliga sträckningar
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Analys av transportbehov 
Kisa centrum, industriområdena i Karleby och 
ödäng, Tolvmannadalen samt idrottsplatsen 
är områden som drar till sig en hel del trafik. 
Kartbilden illustrerar länkar där det finns behov 
av förbindelse. På kartan har även kommande 
behov tagits med, till exempel ett framtida indu-
striområde öster om Kindasågen och ett utbyggt 
ödängs industriområde.

Kartbilden illustrerar att den största delen av 
trafiken som alstras i industriområdena har sina 
målpunkter utanför Kisa. En övergripande slut-
sats är att det finns ett stort behov av att enkelt 
och säkert ta sig ut till riksväg 23/34. 

Behov av förbindelselänkar för transport
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idéer Från Workshops
Under arbetet med den fördjupade översikts-
planen genomfördes fyra workshops. det kom 
fram viktiga synpunkter på platser som är trevliga 
och säkra respektive platser som är obehagliga 
och osäkra. Synpunkterna ligger till grund för de 
förslag som presenterats under tidigare rubriker. 
det kom även fram synpunkter och idéer som 
inte är redovisade på någon annan plats i 
föp:en. det är värdefullt att fånga upp idéerna 
för att ha som stöd i den fortsatta planeringen.  
Idéerna redovisas i ungefärligt viktad ordning, 
där det som nämnts flest gånger står överst i 
sammanställningen.

• Handel och service: det bör finnas profi-
lerad handel med lokalproducerade varor 
och småbutiker. Ungdomsmottagning och 
familjecentral. 

• boende: det ska erbjudas attraktivt boende 
både centralt och i periferin, äldreboende i 
centrum.

• Marknadsföring: Marknadsför Kisa som ett 
kulturellt centrum och tillgångar, service, 
handel, restauranger, parkeringsplatser inom 
gångavstånd.

• Centrum: Gestalta Storgatan som en 
”bygata”. Renovera fasader, plantera mera 
träd, offentliga toaletter, fler P-platser, rent 
och snyggt, serveringar, fler sittplatser och 
lekplatser, trevligare gatubelysning, strategi 
för tillgänglighet,

• Mötesplatser: skapa mötesplatser för alla 
åldrar, allaktivitetshus, bowlinghall, simhall, 
tennisbanor, utveckla Kullaparken, 

• Rekreation: Utveckla Värgårdsudde, 
simskola, uthyrning av kanoter och båtar, fler 
båtplatser, badplatser, bryggdäck längs ån vid 
Vråken.

• Kommunikationer: Snabbtåg Vimmerby – 
Linköping, fler cykelvägar.

• Samhällsbild: Snygga till industriområdena, 
skapa vattenkonst och fontäner.

Storgatan i Kisa

Hembygdsgården
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6. reFerenser

skriFter
• byggnadsinventering, östergötlands länsmu-

seum, 1976
• Modernismens bebyggelse i Kinda kommun, 

Länsstyrelsen i östergötland, 2010
• natur och Kulturmiljöer i östergötlands län, 

Länsstyrelsen i östergötland, 1983
• Område av riksintresse, Registerblad, 

Länsstyrelsen i östergötland, september 
2008

• Vägledning för planering för och invid 
djurhållning, boverket, regeringsuppdrag, 
rapport 2011:

• östgötakartan, Länsstyrelsen i östergötland
• översiktlig översvämningskartering, 

Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap, MSb,  2010

• översvämningsrisker i fysisk planering, 
Länsstyrelserna, 2006

digitala
• Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se
• Vattenkartan, Länsstyrelsens WebGIS, www.

viss.lansstyrelsen.se




