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Bilaga 5, del 1 - Ortsanalys för Rimbo
Framtagen av Planering och utveckling, Norrtälje kommun, våren och sommaren 2011
(Mindre justeringar och uppdateringar utförda under sommaren 2013)

RIMBO MED NÄROMGIVNING

Långsjön

Järnvägsparken

Vibyån

Geografi och landskap

Läge
Rimbo är en ort placerad i de östra delarna av Norrtälje kommun mellan Norrtälje
stad och Uppsala. Genom orten går riksväg 77 mellan E18 och E4. Avståndet till
Norrtälje är knappt 2 mil och till Stockholm och Uppsala är det cirka 4,5 mil.
Befolkning
Rimbo är Norrtälje kommuns näst största tätort. Orten hade 2011 ett invånarantal
på 5002 personer. Det är en ökning med 10 % sedan 2000. Befolkningen i Rimbo
har ökat 18% sedan 1990 och 39% sedan 1980. Det är en större ökning procentuellt än både Norrtälje stad och hela kommunen som har ökat med 9% respektive
8 % sedan år 2000. Befolkningsutvecklingen i Rimbo beror till stor del på att det
byggdes mycket bostäder vid konjunkturuppgången i början av 2000-talet. I Rimbos närområde sker även permanentning av fritidshus. Orten har lite större andel
unga och äldre än i resten av landet. 25% av invånarna i Rimbo var under 20 år
2011. Det är något fler än för hela riket där 22% var under 20 år. Andelen som var
65 år och över var även något större i Rimbo än i hela riket, 20% var 65 år och
över i Rimbo medan 19% var det i hela riket.
NORRTÄLJE KOMMUN

Landskap och grönstruktur
Rimbobygden är historiskt sett en jordbruksbygd. Sydöst om Rimbo sträcker sig
odlingsmarken medan orten i norr till större delen omgärdas av barrskog. Kring
Rimbo finns flera områden med värdefull skogsmark.
De södra delarna av ortem ligger vid Långsjöns strand. Området mellan Rimbo
och Midsjö samt Näshagen vid Långsjön omfattas av lokalt intresse för naturvård
och är viktiga närströvområden. Här finns värdefull lövskog.
Näset norr om Rimbo är en skogsbeklädd udde som sträcker sig ut i sjön Syningen. Området består till större delen av barrskog men även lövskog. Här finns
skogliga naturvärden. Näset omfattas av lokalt naturvårdsintresse och är ett
viktigt närströvområde.
I skogen nordväst om Rimbo finns ett friluftsområde med ett utvecklat stigsystem. Här finns även Bolsmossen som omges av sumpskogar. Området har en
hög artrikedom och omfattas av lokalt intresse för naturvård. Strax norr om
detta område, vid Bålbro, finns det gott om fornlämningar, bland annat gravfält,
stensättningar och rösen.
Naturen kring Rimbo ger goda möjligheter till friluftsliv i nära anslutning till
bostadsbebyggelsen. Grönområderna inom bebyggelse består av fotbollsplaner,
lekplatser, öppna gräsytor samt mindre skogsområden. Vid Vallby rinner Vallbyån och skapar ett årum som är en grön oas i bebyggelsen. I centrala Rimbo
är en stadspark med planteringar, Järnvägsparken, anlagd. Den gamla banvallen
och gång- och cykelbanan vid Håsta fungerar som gröna promenadstråk bland
bebyggelsen.

Sammanfattning
•
•
•

Rimbo har större andel unga och äldre av befolkningen än resten av riket.
Orten har haft en god befolkningsökning senaste decenniet.
Bebyggelsen är omgiven av värdefulla strövområden.

GRÖNSTRUKTURKARTA

skala 1:15 000

Historia och kulturmiljö

Rimbo har en historia av att vara en knutpunkt. Järnvägen kom till orten på
1880-talet och samhället växte fram kring denna, en bit bort från den gamla
kyrka. Järnvägen mellan Stockholm, Hallstavik och Norrtälje möttes här. Orten har
sedan dess varit en viktig trafikknutpunkt och ett centrum i bygden. Järnvägen avvecklades under 1960-talet.

Rimbo har anor längre bak i tiden än 1800-talet. I trakten finns det fornlämningar
som visar att det bott folk sedan länge. Rimbo kyrka byggdes under slutet av
1400-talet. Det har troligen redan på 1100-talet funnits en träkyrka på platsen då
flera av inventarierna i Rimbo kyrka är från 1200-talet. I kyrkans kor finns kalkmålningar som daterats till 1400-1500-tal som togs fram på början av 1900-talet.

1884 planerades den första villabebyggelsen i Rimbo. Greve H J Hamilton på Ekebyholms slott lät upprätta en plan över Håsta/Viby-området. Samtidigt lät godsägaren W Groen på Adamsbergupprätta en plan över 20 tomter vid Qvarnbacken i
Asplund. En ny stadsplanekarta fastställdes 1901. Samma år bildades Rimbo Tomt
AB som lät köpa Håsta/Viby-området. Även ett område som tillhörde Vallby köptes
av Rimbo Tomt. Före 1915 anlades inga vägar, med undantag av Stockholmsvägen
som var tvungen att byggas om på grund av järnvägen och etableringen av mejeri
och tegelbruk. Det upplåtna tomterna låg vid redan befintliga landsvägar, byvägar
och diverse småvägar.

Rimbo var municipalsamhälle mellan 1914 och 1957 och från 1951 centralort i
Sjuhundra kommun. 1966 antog kommunen namnet Rimbo. Vid kommunreformen
1971 införlivades Rimbo i Norrtälje kommun. Idag finns inte mycket kvar av miljön
som växte upp kring järnvägen. De gamla lokstallarna är de enda byggnaderna
med direkt koppling till järnvägen som finns kvar och de används för verksamheter. Byggnaderna är idag Q-märkta och byggnadsmiljöskyddade.

Sammanfattning
•

Rimbo 1830-tal

Häradskarta 1900

Rimbo har utvecklats som en trafikknut för järnvägen.

Ekonomisk karta 1950

Funktioner och folkliv

Handel och service
Den mesta handeln och servicen i Rimbo är placerad i centrum, särskilt utmed
Köpmannagatan. Även vid Uppsalavägen och Centralvägen finns utbud av handel
och service. På orten finns caféer och restauranger, blomsteraffär, kläd- och tygaffärer, presentbutik, frisörer samt mycket annat. Det finns även apotek, systembolag och fem mataffärer.

Verksamheter
I Rimbo finns ett hundratal industrifastigheter. I östra Rimbo ligger det största
verksamhetsområdet och här är den mesta av industrin placerad. Det finns även
16 stycken lantbruksfastigheter i Rimbos närområde. I den fördjupade översiktsplanen för Rimbo pekas en utökning av det östra industriområdet i Rimbo ut. Här
finns planberedskap för exploatering av handel och småindustri.

Offentlig verksamhet
Rimbo har ett gott utbud av offentlig verksamhet. Här finns postombud, bank,
bibliotek och polis. I Rimbo finns åtta förskolor. Sex stycken är kommunala och
två drivs som föräldrarkooperativ eller i privat regi. Det finns även ett antal familjedaghem. Orten har två kommunala grundskolor i Rimbo, Bålbroskolan och
Långsjöskolan. Utöver dessa finns Viby Friskola. Skolorna har ett elevunderlag för
6-12-åringar i Rimbo tätort och för 13-15-åringar även från omgivande landsbygd.

Bostäder
Större delen av Rimbo är bebyggt med småhus. Hälften av alla småhus i Rimbo är
byggda under 1960- och 1970-talet. Drygt en tredjedel är byggda innan 1960 och
endast en mindre del är byggda efter 1981. På orten finns ett nittiotal fastigheter
med hyreshus. De flesta flerfamiljshusen är placerade i centrala och östra delen
av Rimbo. Ortens västra delar består till större delen av områden med friliggande
hus. Främst finns det en efterfrågan av småhus i Rimbo. Men det finns även behov
av hyres- och bostadsrätter för inflyttning av äldre från landsbygden.

Primärvård, i form av husläkarmottagning, sjuksköterskemottagning och barnavårdscentral finns i Rimbo centrum. På orten finns också särskilt boende, gruppboende för dementa och korttidsboende. I Rimbo finns även gruppbostäder och
servicebostäder enligt LSS-lagstiftningen samt daglig verksamhet för personer
enligt LSS och för äldre personer med demenssjukdomar.

Köpmannagatan

Handel vid centralvägen

Utveckling av Rimbo
Älmsta är kommundelscentrum i sydvästra delen av Norrtälje kommun. Orten
tillhör gruppen med kommundelscentra i ortsklassificeringen i översiktsplanen för
Norrtälje kommun från 2004 där kommunen främst stödjer tillväxt och förbättrad
kollektivtrafik och vägsystem vid sidan av Norrtälje stad. Det planerade bostadsbyggandet i Rimbo med näromgivning 2011-2019 beräknas vara 235 bostäder, alla
småhus.

Handel vid Uppsalavägen

I den fördjupade översiktsplanen för Rimbo från 2010 pekas Västertorp, Midsjö,
Liesta, Libbersmora, Viby, Kvarntorpet, Björkenäs-Ekdalen och Asplund-Söderbybacken ut som exploateringsområden för bostäder. Sammanlagt pekar planen ut
områden för cirka 700 bostäder. I Västertorp planeras det för 27 radhuslängor och
21 villor. Detaljplanen för området är antagen. I Midsjö pågår planarbetet med att
göra om fritidshusområdet till ett område för helårsboende. Planen omfattar byggandet av radhus och kedjehus samt avstyckningar av tomter och utökad byggrätt. Vid Kvarntorpet är det tänkt att en exploatering kan ske på sikt med 400600 bostäder i blandade former och ett verksamhetsområde. I Asplund är tanken
att exploatera med bostäder väster om väg 280.
Fritid, kultur och rekreation
Rimbo har ett levande föreningsliv och en aktiv lokal utvecklingsgrupp. Rimbo IF
är framträdande och organiserar bland annat Rimbo marknad. Arkadien idrottsplats och ishall drivs av Rimbo IF. Förrutom den sporthall som finns i Långsjöskolan så har en ny idrottshall nyligen byggts i Rimbo. Det finns även organiserade
aktiviteter inom ridning, bordtennis, handboll, judo, skytte, tennis, skidor, orientering, mc med mera. Det finns även friluftsfrämjandet, hembygdsförening och
scoutklubb. Rimbo köpmannakår och företagarförening organiserar näringslivet på
orten.

Arkadien

Biblioteket

På IOGT-NTOs aktivitetshus National rymmer samlinglokaler och här anordnas
kulturaktiviteter som bio, teater och dans. Rimbo har en aktiv ungdomsteaterförening som anordnar teaterföreställningar. Kulturskolan i Rimbo är också aktiv och
undervisar i musik och dans för unga. Fritidsgården punkten i Långsjöskolan är en
mötesplats för unga i Rimbo.
Årliga evenemang
Rimbo marknad är en årlig viktig händelse på orten och anordnas första torsdagen i oktober varje år av Rimbo IF. Människor kommer långväga hit för att besöka
marknadsstånd och tivoli. Varje sommar arrangeras även Rimbodagen med underhållning av lokala band och olika aktiviteter.

Sammanfattning
•
•
•

Rimbo har en färsk översiktplan och ett antal expansionsprojekt på gång.
Orten har ett levande föreningsliv och Rimbo marknad är en viktig årlig tillställning.
Rimbo har ett gott utbud av affärer och offentlig service.

Verksamheter utmed Stockholmsvägen

Stråk
Rimbo är en knutpunkt
mellan flera bilstråk i
kommunen. Lokalt stråk
går bland annat förbi Arkadien utmed Långsjön.

HUVUDSTRUKTURER

Knutpunkter
Arkadien, Busstationen
och Köpmannagatan är
knutpunkter där mycket
av ortens aktivitet sker.
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Områden
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Vattentorn
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Mataffär

Busstation och
Köpmannagatan
a
Arkadien

Barriärer
De centrala och vältrafikerade bilvägarna fungerar
som barriärer för gångtrafikanter. Detta kan ändras
vid byggande av förbifart
för väg 77.

Flerbostadshus vid Roslagsvägen
d

Landmärken
Vattentornet är ett tydligt
landmärke som syns på
håll. Även matbutiken vid
infarten fungerar som ett
landmärke.
Områden
Rimbo är indelat i ett
antal mer eller mindre
tydligt avgränsade områden.
Knutpunkt

Landmärke

Barriär

Stråk
Flerbostadshus i Hagenområdet

a

b
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Villor vid Idrottsvägen

Flerbostadshus i Vallbyområdet

Flerbostadshus vid vattentornet

FUNKTIONER

Bostäder
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Handel

Övrig verksamhet

Infrastruktur

Biltrafik och vägnät
Rimbo är traditionellt en knutpunkt och genom orten går riksväg 77 i öst-västlig
riktning och länsväg 280 i nord-sydlig riktning. Vägarna går samman i Roslagsvägen inne i Rimbo och denna är särskilt hårt belastad av trafik. Här går 9 000
fordon per dygn varav 8% är bussar eller lastbilar.
Förbifart riksväg 77
Alternativa dragningar för riksväg 77 har diskuterats och utretts för att lasta av
den hårt trafikerade Roslagsvägen. Resultatet är två förslag, en nordlig och en
sydlig dragning. En vägutredning gjordes 1998 för att utreda alternativa sträckningar. I den fördjupade översiktsplanen för Rimbo från 2010 så föreslås en
utbyggnad i tre steg. Först skulle länsväg 280 och riksväg 77 dras om och mötas
i en rondell öster om reningsverket för att avlasta trafiken inne i Rimbo. Något
beslut om dragningen av riksväg 77 har ännu inte tagits.
En upprustning av väg 77 är även under planering. Detta skulle förbättra förbindelsen mot Uppsala och Arlanda och stärka stråket från Kapellskär västerut.

Busstationen

Roslagsvägen

Gång och cykeltrafik
Rimbo har ett utvecklat gång- och cykelnät. Gång- och cykelbana går i anslutning
till riksväg 77 samt länsväg 280 men även utmed vissa vägar i norra delarna av
Rimbo. Separata gång- och cykelstråk finns i alla de yttre delarna av Rimbo. Sista
biten in mot centrum används lokalgatunätet. I ortens södra delar finns begränsat
antal gång och cykelvägar. Flera gång- och cykelbanor har nyligen anlagts och ytterligare är på gång.
Enligt Program för utbyggnad av cykelvägar i Norrtälje kommun finns behov av cykelstråk mellan tätorten och Midsjö respektive Kundby. En fortsättning av utbyggnaden av cykel- och gångväg norr om Långsjöns strand anses även behövas.
Parkering
Pendlarparkeringar har en viktig funktion för de som pendlar in till Rimbo men
även för dem som i Rimbo byter till kollektivtrafik för sin vidare resa.
Mark är reserverad vid södra infarten till Rimbo, öster om Stockholmsvägen för en
pendlarparkering som ska underlätta parkeringssituationen i Rimbo centrum.
I dagsläget finns fyra stycken allmänna pendlarparkeringar inne i Rimbo.

Nyanlagd gång- och cykelbana utmed Idrottsvägen

Kollektivtrafik
Rimbo bussterminal är en viktig knutpunkt och angörs av ett antal busslinjer.
Under högtrafik går det tiominuters- till kvartstrafik med linje 639 från Rimbo till
Stockholm. I övrigt så går den 30-minuterstrafik till ungefär timmestrafik. Vidare
från Rimbo till Hallstavik gård det 14 turer per dag och färre på helgerna. Linje
646 mot Abrahamsby och linje 648 till Rånäs har 5 respektive 11 dubbelturer på
vardagar. Bussen till Abrahamsby går inte på helgerna medan den till Rånäs har 4
dubbelturer. Linje 647 går 5-8 turer på dag mellan Rimbo och Norrtälje. På helgerna går fler turer. Linje 649 går 2-3 gånger om dagen mellan Rimbo och Beateberg.
På helgerna går ingen trafik. Buss 677 mellan Norrtälje och Uppsala stannar i
Rimbo och har entimmestrafik, förutom då det är högtrafik på morgonen och eftermiddagen. Under helgerna är det tvåtimmarstrafik.

KARTA MED ALTERNATIVA STRÄCKNINGAR FÖR FÖRBIFARTEN
SAMT JÄRNVÄGSRESERVATET

Roslagsbanan gick tidigare till Rimbo och diskussioner om att återigen förlänga
Roslagsbanans linje från Kårsta till Rimbo har funnits länge. Det finns ett järnvägsreservat för detta. Men det är oklart när och i vilken form detta kan ske då utbyggnad av spårtrafik kräver ett stort resandeunderlag. I den fördjupade översiktsplanen för Rimbo från 2010 så lät man reservatet finnas kvar för att hålla möjligheten
öppen för en framtida förlängning.
VA
Rimbo tätort är anslutet till kommunalt VA och tillhör ett så kallat kommunalt
verksamhetsområde vilket innebär att kommunalt VA är obligatoriskt och det är
kommunen som bygger och förvaltar ledningar. Rimbo får sitt vatten från Erken
som går genom Nånö vattenverk innan det kommer till konsumenterna. Rimbo
avloppsreningsverk ligger i industriområdet Kundby i sydöstra delen av orten.
Utvecklingsmöjligheterna för Rimbo hindras inte av någon underdimensionering
av VA-systemet. Midsjö väster om Rimbo beräknas som ett VA-problemområde.
Avsikten är att Midsjö liksom andra exploateringsområden som Västertorp och
Kvarntorp ska anslutas till verksamhetsområde för VA.

Sammanfattning
•
•
•

En upprustning av riksväg 77 skulle förbättra kommunikationerna mellan Rimbo, Kapellskär och Uppsala-Arlanda. Detta skulle vara en möjlighet för Rimbo.
Gång- och cykelvägar är under utbyggnad i Rimbo och i vissa delar finns det
god tillgång.
Rimbo har en relativt god utbyggd kollektivtrafik till Stockholm, Uppsala och
Norrtälje.

TRAFIKKARTA

Genomfart/infart
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Huvudgata

Gång- och cykelväg

Behov av gång- och
cykelväg

Bussens färdväg

Busshållplats

Pendlarparkering

Ekonomiska strukturer och näringsliv

Näringsliv
Den största privata arbetsgivaren i Rimbo är tvätteriet Textilia med cirka 200
anställda. Ett annat stort företag på orten är förpackningstillverkaren Rimpac.
TioHundra och kommunen är också stora arbetsgivare. 12 procent av arbetsplatserna i Rimbo finns inom den offentliga sektorn. En fjärdedel av arbetena på orten
finns inom vård och omsorg. Det är främst kvinnor som arbetar i Rimbo och män
som pendlar ut. Efter vården kommer transport, handel och personliga kulturella
tjänster som de största näringsgrenarna. Men arbetsplatser finns även inom bland
annat tillverkning och utvinning, byggverksamhet samt hotell och restaurang. I
Rimbo centrum ligger flertalet restauranger, affärer, butiker och verksamheter som
sysselsätter arbetskraft.
77% av Rimbobona mellan 20 och 64 år förvärsarbetade 2008. Rimbo har ett
relativt brett representerat näringsliv. Detta beror till stor del på det goda kommunikationsläget. Totalt finns cirka 600 företag på orten. Landskapet omkring Rimbo
erbjuder rekreation och friluftsmöjligheter. Det finns gott om fritidshus i omgivningen. Trots detta finns det inga större turistanläggningar i Rimbo.
Rimbo i regionen
Rimbo har en strategisk bra placering med mellan Stockholm, Norrtälje och Uppsala. Detta främjar näringslivet. Vid en upprustning av riksväg 77 kommer detta
stråk att förstärkas ytterligare.
Många av de som bor i Rimbo arbetar någon annanstans. Orten har en stor utpendling av arbetskraft. Nästan dubbelt så många pendlar ut från Rimbo som de
som pendlar in. 30 procent av Rimbobona som arbetade gjorde det på orten 2008.
Lika många pendlar till en arbetsplats i någon annan del av Norrtälje kommun.
Hela 40 procent av de som bor i Rimbo pendlar till en arbetsplats i en annan kommun. Stor del av pendlingen går till Stockholmsområdet och Arlanda.

Sammanfattning
•
•

Rimbo har ett strategiskt läge som kan komma att stärkas ytterligare vid en
upprustning av riksväg 77.
En stor del av Rimbos befolkning arbetspendlar från orten.

Starka och svaga sidor
+

-

•

Image. Orten är relativt okänd med tanke på dess storlek och har inget stark
image.

•

Brist på attraktiva stadsrum. Busstationen tar stor plats i centrala Rimbo och
det råder brist på något större stadsrum som till exempel ett torg som är attraktivt.

Kommersiell och offentlig service. Rimbo har en utvecklad service med flera
skolor, badhus, bibliotek och ett flertal affärer.

•

Ensidig kommersiell service. Det finns kommersiell service men utbudet är
ensidigt och saknar delvis attraktionskraft.

•

Föreningsliv. Rimbo har ett aktivt föreningsliv som ger bra möjligheter till en
aktiv fritid på orten. Rimbo IF anordnar Rimbo marknad årligen som är en stor
tilldragelse.

•

Väg 77. Vägstandarden på väg 77 är låg och begänsar möjligheten att utveckla stråket och pendlingsmöjligheterna mot Arlanda och Uppsala.

•

Befolkningstillväxt. Rimbo har haft en befolkningsökning de senaste åren.

•

Brister inom kollektivtrafik. Kollektivtrafiken är bristfällig inom Rimbo samt till
Arlanda.

•

Kollektivtrafik. Orten har en relativt väl utvecklad kollektivtrafik till Stockholm,
Uppsala och Norrtälje.

•

Befolkningsfördelningen. Rimbo har en större andel äldre och yngre än resten
av riket, vilket innebär färre i arbetsför ålder. Detta ger ett sämre underlag för
service på orten och svagare näringsliv.

•

Det geografiska läget. Rimbo är traditionellt en knutpunkt och har ett strategiskt läge med närhet till Uppsala, Stockholm och Norrtälje. Detta ger bra
pendlingsmöjligheter.

•

Attraktiv naturomgivning. Rimbo är omgivet av attraktiv natur, med bra tillgång till friluftsområden och badplatser.

•

Utvecklingsmöjligheter

•

Läget. Rimbos strategiska placering utmed väg 77 mellan Knivsta, Stockholm,
Norrtälje, Arlanda och Uppsala kan göra orten till en viktig knutpunkt. En upprustning av väg 77 stärker detta stråk och kan förbättra arbets- och pendlingsmöjligheter.

•

Imagearbete. Ett arbete med det lokala engagemanget och föreningslivet kan
stärka självkänslan och den positiva bilden av orten.

•

Arbete med statsrummet. Ett arbete med att utveckla det offentliga rummet
på orten skulle kunna ge både attraktiva mötesplatser och öka självkänslan.
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Statistiska centralbyrån
Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Rimbo samhälle i Norrtälje kommun
Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-10
Kulturminnesvårdsprogram för Norrtälje kommmun del 2, Kersti Morger, Byggnadsnämnden och Kulturnämnden i Norrtälje kommun, 1990
Rimbo Samhälle under 50 år 1885-1935 Gator, Kvarter, Villor, Nils Sundelius,
Rimbo, 1989
Swot med tjänstemän på Planerin och utveckling, Norrtälje kommun, 25 maj 2011
Rimbo Grönytor, Tekniska kontoret, Gata/parkavdelningen, Norrtälje kommun,
Juli/augusti 2008
Program för utbyggnad av cykelvägar i Norrtälje kommun, antagen av kommunfullmäktige 2004-09-13

