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Huvudteman

Förord

Genom att beskriva och analysera teman eller aspekter av staden
tydliggörs viktiga strukturer och hur de påverkar varandra liksom
förståelse av vilken betydelse staden och dess delar har. När de olika
aspekterna studeras tillsammans kan överlagrande strukturer tydligare ses och de faktorer som bidrar till stadens karaktär lättare urskiljas
genom ett helhetsperspektiv. De behandlade temana, och redovisade
kapitlen, är:

Varför stadsanalys?
Varje plats, by, ort och stad har sin egen historia och kunskap om
denna är en viktig utgångspunkt vid all fysisk planering. Genom att
identifiera ett ställes egenkaraktär, finna en plats identitet, så har
man någonting unikt, någonting hållbart att utgå ifrån och kanske
kunna utveckla i framtiden.











Vad är stadsanalys?
Stadsanalysmetoden som här tillämpats, bygger på den norska metoden ”stedsanalyse”. Den innebär en systematisering av kunskap för
att förstå en stads historia, dess aktuella situation och förutsättningar samt dess utvecklingsmöjligheter. Stadsanalysen beskriver stadens form som ett resultat av en historisk process där både övergripande samhällsutveckling och lokala initiativ och drivkrafter har
medverkat till stadens utveckling.

Stadens geografi
Stadens historia
Stadslandskap och grönstruktur
Stadens huvudstrukturer
Stadens funktioner
Stadens trafikmönster
Stadens tekniska infrastruktur
Jössefors
Stadens omland

Underlag till stadsanalysen har tagits fram och diskuterats i arbetsgrupper för översiktsplanearbetet, med representanter från samtliga
kommunala förvaltningar.

Stadsanalysen utgör ett av dokumenten i översiktsplanen. Stadsanalysen utgör ett underlag till utvecklingsplanen för Arvika stad med
Jössefors.
Översiktsplanen för Arvika kommun består av:
1. Översiktsplan 2007 för Arvika kommun
2. Analys för Arvika stad och Jössefors
3. Utvecklingsplan för Arvika stad och Jössefors
4. Översiktsplan för kommundelarna
5. Miljökonsekvensbeskrivning
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landsbygdstrafik som binder samman kommundelarna och närliggande kommuner med staden. Arvika har de senaste åren haft en
negativ nettopendling.

Stadens geografi
Arvika stad ligger vid Glafsfjordens strand och utgör ett centrum i
västra Värmland. Drygt 4 mil västerut finns riksgränsen till Norge.
Förbindelsen via Byälven till Vänern, Göta älv och till havet, ger
transportmöjligheter och förutsättningar för ett rikt båtliv – Arvika är
Sveriges innersta hamn! Arvika har bra väg och tågförbindelser och
finns inom den så kallade Nordiska triangeln Stockholm – Oslo –
Köpenhamn. Riksväg 61 passerar Arvika med förbindelser över
riksgränsen till den norska riksväg 2. Järnvägen mellan Stockholm –
Oslo löper genom staden och ger förutsättningar för både gods och
persontransporter i bägge riktningarna. Förbindelserna söderut mot
Göteborg går främst via länsvägarna 172 och 175 som anknyter till
rv 45. Järnvägens pendlingsmöjlighet förstärks av ett linjenät av

Arvika stad är huvudort i kommunen. En rad mindre tätorter omger
staden där Edane och Jössefors utgör de största. Mindre tätortsbildningar finns i Gunnarskog – Stommen, Glava, Sulvik och Klässbol. I
ett länsperspektiv är Arvika näst största kommun efter Karlstad.
Närheten till universitetsstaden och till storstadsregionen Oslo ger
studerande- och arbetspendlingsmöjligheter.
Idag bor drygt 14 000 invånare i Arvika stad. Befolkningssammansättningen gentemot riket visar att här finns fler äldre och något färre
yngre än riksgenomsnittet. Befolkningsutvecklingen är stabil, och de
senaste åren har befolkningen hållits relativt konstant. Befolkningsmålet för Arvika är 27 000 invånare, senast formulerat i Vision Arvika 2010.
Bebyggelsen är huvudsakligen funktionsdelad med den största delen
bostäder i renodlade villaområden i Solvik, Taserud, Dottevik, Kyrkebyn, Rosendal, Haga, Högåsen, Myråsen och Agneteberg. I stadskärnan, Solbergastaden och Styckåsen, bor ca 4 700 personer företrädesvis i hyreshus eller bostadsrätter.

Näringsliv och organisationer
Näringslivet i Arvika har en lång tradition inom tillverkningsindustrin med en dominans av verkstadsindustri. ”Arvikaverken” har
under drygt 100 år varit kommunens största arbetsgivare och är det
än idag genom Volvo Construction Equipment AB, Arvikafabriken
och dess produktion av hjullastare. Flera av kommunens företag är
underleverantörer till fordonsindustrin. Inom värme, kyla och venti6

Sysselsättning

lation finns ett kluster med företag som Thermia Värme AB och
Swegon AB. Några större nyetableringar de senaste åren, bland annat Scanmodule, har bidragit till att stärka näringslivet. Sammanlagt
finns i kommunen ca 11 400 arbetstillfällen.

Sysselsättningen domineras av offentlig förvaltning inklusive vård
och omsorg, utbildning, tillverkningsindustri, handel och kommunikation. Förvärvsfrekvensen i åldersspannet 20-64 år är 74 % medan genomsnittet i riket är 76 %. Fler än riksgenomsnittet har gymnasieutbildning medan färre har eftergymnasial utbildning. Arbetslösheten i Arvika är lägre än i många värmlandskommuner. Medverkan i större arbetsmarknadsregioner ur ett nationellt perspektiv
ökar i betydelse för de enskilda ingående orterna. Arvika ingår numer i en funktionell analysregion kallad FA-region, som bygger på
pendlingsströmmar för förvärvsarbete. Här tillhör Arvika Karlstadsregionen. Arvika Eda bildar tillsammans en arbetsmarknadsregion.

Fritid och rekreation
Utbudet av rekreations- och fritidsaktiviteter är stort för både barn
och vuxna. Här finns simhall, ishall, sporthallar, friidrottsarena och
fotbollshall med planer, badplatser belägna i stadens närhet och god
tillgång till elljusspår och vandringsleder.
Volvo Construction Equipment AB, Arvikafabriken

Slutsatser
Arvika upplevs som en ”riktig stad” med sitt rutnät av gator, där äldre och nyare fastigheter samsas och där en aktiv centrumhandel bedrivs. Den sammanhållna staden ger möjligheter för gränshandel och
upplevelser/evenemang som attraherar besökaren. Här finns en stark
tradition hos ungdomar att arrangera Arvikafestivalen. Arvika erbjuder ett länsdelssjukhus och andra offentliga myndigheter som bidrar
till god service gentemot kommuninvånaren.

 Arvika är strategiskt placerat längs tillväxtkorridoren Stockholm
– Oslo. Infrastrukturen och närheten till större städer och till
Norge bidrar till bra förutsättningar att bedriva företag.
 Arvika Eda utgör en gemensam arbetsmarknadsregion. Ökade
pendlingsströmmar mot Karlstad de senaste åren vidgar arbetsmarknadsregionen.
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 Arvika behöver kompensera ett negativt födelsenetto med ett
positivt flyttningsnetto för att nå befolkningsmålet 27 000 invånare. Detta kräver ett tillskott av boenden, fler arbetstillfällen och
en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken.
 Arvika är av tradition en stark industristad med många branscher.
Många företag är framgångsrika och flera nyetableringar har tillkommit de senaste åren. Näringslivet är starkt beroende av bra
kommunikationer framför allt mot västsverige för export.
 Arvika är en riktig stad med aktiv centrumhandel.
 I Arvika är det nära till det mesta. Här finns attraktiva boenden.
På cykelavstånd kan arvikabon ta del av hela stadens utbud.
 Arvika är attraktivt för barn och ungdom som vill utvecklas.
 Det är nära till naturen och till ett brett utbud av föreningsaktiviteter.
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Stadens historia

kom till våra bygder och utmed vattnet finns lämningar av boplatser,
gravar och fornborgar från sten-, brons- och järnålder.

Det kulturarv som vi är satta att förvalta till kommande generationer
omfattar inte bara enstaka objekt utan även kulturlandskap och bebyggelsemiljöer med lämningar från olika tidsperioder. Kulturarvet
är en tillgång i det fortsatta samhällsbyggandet som en resurs som
skall vårdas och utvecklas, såväl kulturellt som socialt och ekonomiskt.

Köpstaden Arvika
På 1700-talet kom det upprepade förslag om att ett större samhälle
borde anläggas i västra Värmland och orten anlades 1811 för att
bland annat stävja och reglera den omfattande delvis illegala gränshandeln i västra Värmland. Näringsfriheten på landet var vid denna
tid till ytterlighet inskränkt och all handel var sedan gammalt förbehållen städerna. Järnbrukens uppblomstring i landskapets västra del
krävde en organiserad omlastningsplats, samtidigt som den kraftiga
befolkningsökningen medförde en ökad köpkraft, och behov av en
köpstad där befolkningen kunde få avsättning för sina jordbruksprodukter och inköpa nödvändiga handelsvaror. Sulvik hade sedan
gammalt utgjort en viktig hamn vid Glafsfjorden med omlastningar
för transporter till och från de olika järnbruken och andra industrier,
och där hölls regelbundet marknader. Ändå beslutade man sig för att
lokalisera det nya samhället på en annan plats, nämligen på en bit
outnyttjad mark vid Kyrkviken strax öster om Arvika sockenkyrka,
på hemmanet Solbergs ägor, mellan gårdarna Kyrkebyn och Vik.
Förutsättningarna för att anlägga en stad var goda med det ypperliga
läget vid Kyrkvikens strand – en utlöpare till Glafsfjorden.

Förhistorisk tid & medeltid
Under den senaste istiden var isen tre kilometer tjock över nuvarande Arvika. Den smälte under värmeperiodens början för ca 20 000 år
sedan. Omkring 7 500 f Kr var Arvikaområdet isfritt. Den stora
tyngden av isen var borta och marken började fjädra tillbaka. Glafsfjorden var en vik av Vänern med en vattennivå som i slutet av perioden låg ett tiotal meter över dagens.
Arkeologiska fynd av yxor och stenredskap visar att det fanns människor i Arvikatrakten redan under stenåldern. Från periodens slut
kommer de gravar som kallas hällkistor och den nordliga gränsen för
deras utbredning går just här.
Vattenlederna har haft stor betydelse från människans första tid i
landet till långt in på 1800-talet. Det var på vattnet människorna
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under de första decennierna anlades ett flertal garverier och färgerier
liksom en tobaksfabrik, en spinneri- och klädesfabrik. På 1850-talet
tillkom även det första bryggeriet. Arvikas ställning som handelscentrum för västra Värmland härrör från 1800-talet.

Stadens arkitektur
En av Arvikas äldsta byggnader är Mikaelikyrkan vid Kyrkviken.
Enligt äldre källor uppfördes en kyrka redan under medeltiden vid
den vik av Glafsfjorden som senare kom att benämnas Kyrkviken.
1642 beslutade man bygga en ny kyrka och arbetet inleddes 1647.
Det gör kyrkan till kommunens äldsta kyrkobyggnad.
Arvika stadskärna utgör ett regionalt intresseområde för kulturmiljövården. Staden är relativt ung med en tämligen liten stadskärna där
bebyggelsen uppvisar en blandning av äldre och yngre arkitekturstilar. De äldre byggnaderna som finns bevarade skapar karaktären på
småstaden.

Stadsplan Oscars stad
Stad (1811)
(1811)
Den första planritningen över vad man kallade Oscars Stad utformades i enlighet med samtidens ideal efter den traditionella rutnätsplanen som kan härledas tillbaka till romarnas organisation av sina härläger. Möjligheterna att uppföra och bygga staden efter rutnätmönstret var goda då det inte tidigare fanns någon större samlad bebyggelse på marken. Några stadsprivilegier utfärdades aldrig och efter ett
tiotal år ändrades samhällets namn till Arvika och dess karaktär av
köping slogs fast. Köpingen växte mycket långsamt och för att locka
omkringboende att flytta in delade man ut tomtmark gratis. Ändå
dröjde det ända till 1864 innan alla Arvikas 96 tomter var bebyggda.
Den äldsta bebyggelsen gav köpingen en mycket lantlig karaktär
eftersom de första invånarna flyttade med såväl sina timrade boningshus och uthusbyggnader som kor och andra husdjur. De första
nybyggarna var i huvudsak hantverkare, köpmän och bönder. Redan

Många byggnader i stadskärnan har en lång och innehållsrik byggnadshistoria och välbevarade hus från olika tidsperioder med skilda
funktioner i det stadshistoriska pusslet då de åskådliggör stadens
framväxt och historiska utveckling. Vid Torget finns järnvägsstationen från 1800-talets mitt, samt hus representativa för den så kallade
stenhusarkitekturen med putsade detaljrika fasader och tornprydda
tak från tiden kring 1900. Exempel på bevarad och sammanhållen
trästadsbebyggelse från 1800-talet återfinns bland annat i kvarteren
Pilen. Exempel på byggnader från 1800-talet är några av husen vid
Gunnarskogs gränd, Stuartgården samt några hus i kvarteren Missionen och Paradiset. Andra byggnader av kulturhistoriskt eller
stadshistoriskt intresse är exempelvis Metodistkyrkan, ett antal enoch flerbostadshus från sekelskiftet 1900 och decennierna därefter i
10

Området kring Rackstadmuséet med Oppstuhage utgör regionalt
intresse för kulturmiljövården. Museet uppfördes 1993 och är sammanbyggt med den äldre mangårdsbyggnaden ”Haget” som användes som bostad för familjen Eriksson. Bildhuggaren Christian Eriksson lät uppföra Oppstuhage på 1890-talet som bostad och ateljé.
Oppstuhage och lilla ateljén är förklarade som byggnadsminnen enligt kulturminneslagen. I bostadsområdet finns exempel på äldre villabebyggelse som är förknippad med kultur och konsthantverkstraditionerna.

norra delen av stadsdelen Ängen, ofta uppförda i trä med från den
tiden typiska gårdshus.
Trefaldighetskyrkan är en intressant kyrkobyggnad, ritad av Ivar
Tengbom. Den invigdes 1911. Bygdens invånare, hantverkare och
konstnärer byggde och smyckade kyrkan. Nationalromantik och jugend är de dominerande stilarna.
1917 uppfördes som bostad åt Arvikaverkens grundare Per Andersson en villa med många nyklassicistiska drag i kvarteret Höken.
1961 ritades en tillbyggnad av den lokale arkitekten Werner Gjerming och används nu bl.a. som församlingshem. 1928 uppförde
Konsum i kvarteret Arken en affärs- och bostadsbyggnad, ritad av
arkitekten
Eskil
Konsum (1928)
Sundahl. När Konsum flyttade till
Domushuset såldes
fastigheten till Folkets Hus-föreningen
som 1965-1966 uppförde en ny byggnad, mot Hamngatan, ritad av Gjerming, I hamnen, i
kvarteret Kaptenen finns ytterligare ett exempel på arkitektur av
Gjerming. Huset är från 1950-talet och har en tydlig marin inspiration. Han ritade också i mitten av 1950-talet gamla Folktandvården, i
kvarteret Smeden, en representativ byggnad med ett karakteristiskt
formspråk och gedigna material. I kvarteret Apotekaren finns ett
typexempel på 1960-talsarkitektur, det så kallade Domushuset.

I kvarteren Trasten, Svalan, Bofinken och Staren finns ett antal fastigheter byggda i funktionalistisk stil från början av 1950-talet.
Kvarteren är av kommunalt intresse för kulturmiljövården. I kvarteret Beryllen i Solvik finns exempel på typhus från 1970-talets början
med högt arkitektoniskt värde.
Ett exempel på 1980-talsarkitektur är fastigheten i kvarteret Verkstaden som i många avseenden är en typisk byggnad för sin tid.

Hamnverksamhet
– Sjöstaden
Av stor betydelse för
Arvikas livskraft var
öppnandet av Säffle
kanal 1837, då handelsförbindelserna med
Göteborg underlättades
avsevärt, men det dröjde ändå till 1851 innan
de första egentliga
bryggorna byggdes i
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Hamnmagasinen (1982)

hamnen. Bryggorna övertogs senare av köpingen och blev därigenom allmän angelägenhet.

lighet, integrering, specialisering och lokalisering nära järnvägen en
”bruksdöd” på landsbygden utanför köpingen.

Ångbåtstrafiken tilltog och medförde en kraftig stimulans för näringslivet. Nya industrier etablerades. Hamnområdet utvecklades med
nya magasinsbyggnader och bryggor. På 1880-talet tillkom två järnvägsspår, en vändskiva och en lyftkran på östra bryggan. Efter att
slussen i Säffle byggts om 1869 och anpassats till slussarna i Göta
kanal kunde större fartyg nå Arvika och båttrafiken intensifierades.
Trafikrekordet för Säffle kanal uppvisades 1937 med 2 715 passerande fartyg som medförde 285 000 ton last. Året före upphörde
passagerartrafiken med båt, som då hade fått för stor konkurrens av
bilar och bussar. Oljetankern Framvik avgick för sista gången från
Arvika hamn 1993, och därmed upphörde även all nyttotrafik.

Förutom de fabriker som redan nämnts tillkom i staden under årtiondena fram till 1910-talet Arvikaverken och Östlind & Almqvist
pianofabrik, vilka båda kom att göra Arvika känt långt utanför landets gränser. Dessutom anlades ett flertal andra verksamheter med
tillverkning av bland annat kassaskåp, lappskor, kakel, kakelugnar,
vagnar, konfektkarameller, möbler, pianon, tapeter, grepar och
skyfflar. Det fanns också valskvarn, mekaniska verkstäder och två
större sågverk. I ett vidare perspektiv utvecklades även sågverks-,
pappers- och glasbruksindustrin i Arvika med omnejd. Då Arvika år
1911 slutligen erhöll stadsrättigheter fanns i staden hela 34 fabriker.

Närheten till vattnet har varit på både gott och ont. Samtidigt som
vattnet utgjort ett viktigt kommunikationssystem har också stadens
läge vid vattnet utgjort en risk. Området runt Byälven och Glafsfjorden har återkommande utsatts för översvämningar. Stadsborna har
tvingats konstatera att vattennivån överstiger kajkanten och vissa
lågt liggande gator ungefär vart tionde år. Vissa år har vattennivån
stigit till ca en halv meter över gatunivå och vid två tillfällen år 1904
och 2000 steg vattennivån med mer än tre meter över det normala
vilket innebär ca 1,5 m vatten på vissa gator.

Kommunikationer och industrialisering
Ännu mer avgörande för köpingens utveckling blev öppnandet av
nordvästra stambanan i sin hela sträckning 1871. De härigenom förbättrade kommunikationerna medförde en ökad industrietablering
och tillväxt i Arvika. För enskilda bruk utanför köpingen innebar
dock ny teknik, nya kommunikationer, driftskoncentration, storska-

Karta Arvika stad (1929)

12

Med industrialiseringen sköt utvecklingen i Arvika fart och staden
utökades också med inkorporeringar, befolkningstillströmning från
landsbygden och utbyggnad av bostadsområden såväl öster, norr och
väster om den gamla stadskärnan. 1921 inlemmades Haga, som tidigare hade varit ett municipalsamhälle, med Arvika stad. Under
1910-talet och framöver skedde en viss utflyttning av de äldre industrierna från den gamla stadskärnan. Efter andra världskrigets slut
mattades industrins expansion tillfälligt och byggnadsverksamheten
sjönk.

och därmed stadens utveckling. Närheten till vattnet har påverkat
Arvikaborna på flera olika sätt. Under en lång period användes
mindre lokala vattenkällor samt Kyrkviken som dricksvattentäkt
men i takt med att vattentoaletter började installeras i slutet av 1800talet blev vattnet otjänligt och stadens dricksvattenförsörjning fick
ordnas på annat sätt. År 1898 färdigställdes den nya vattenledningen
från Racken, utlåtandet över vattnets användbarhet lyder: ”Ett särdeles mjukt och rent vatten, lämpligt såväl till dryck och till födoämnens beredning”.

Tekniska försörjningssystem

Avloppsvattenrening
I takt med att vattentoaletter togs i bruk och att standarden på vattenoch avloppsinstallationer i bostäder höjdes, krävdes också rening av
avloppsvattnet. Under 1900-talets första decennier avleddes stadens
avloppsvatten till Kyrkviken utan egentlig rening.

Vattenförsörjning
Kyrkvikens vatten har varit mycket viktigt för stadens befolkning

Arvikas första vattenreservoar som var belägen i kv Gladan, Minneberg vid Cisterngatan. Vattnet pumpades hit från Racken för att vidaredistribueras i staden.

Här är man i färd med att anlägga en av de trätuber som forslade avloppsvattnet
en bit ut i Kyrkviken.
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Industrin expanderar åter

Detta skapade stora sanitära olägenheter i Kyrkviken avseende möjligheter till bad och andra vattenberoende friluftsaktiviteter. År 1954
byggdes Arvikas första avloppsreningsverk på Vik. Avloppsvattenreningen har sedan dess stegvis förbättras. 1967 infördes biologisk
rening och 1977 byggdes ett nytt avloppsreningsverk med kemisk
rening. 2002 installerades en kvävereningsanläggning för en del av
avloppsreningsverket.

Den goda konjunkturen under 1960-talet och början av 1970-talet
innebar en kraftig industriutveckling. För att möjliggöra expansion
och utbyggnad flyttade flera av de gamla fabrikerna ut från innerstäderna till nya industriområden i städernas utkanter. I Arvika ledde
detta till etableringar på bland annat norra och södra Vik, Lycke och
Gate. Bland de mest expansiva fabrikerna kan nämnas Tobaksfabriken, Thermia-verken, Ero-frys och Volvo BM Arvika-Verken med
Volvosmedjan och nya gjuteriet. Andra verksamheter lades dock
ner; till exempel Arvika Ullspinneri, Nordiska Tapetfabriken, före
detta Östlind och Almqvists musikinstrumentfabrik och ett par bryggerier.

Elförsörjning
Under 1800-talets två sista decennier inträder en ny epok ifråga om
kraftförsörjning. Den direkta vattenkraften får då en konkurrent i
den elektriska generatorn. 1899 bildades Arvika Elektriska Aktiebolag och samma år byggdes en kraftstation i Sälboda och en högspänningsledning därifrån till en nyuppförd mottagningsstation i Arvika.
Samma år tändes den första gatubelysningen i Arvika centrum. Tillgången till elektrisk ström som kraftkälla stimulerade till etablering
av nya industrier.

Innerstadens sanering och villastadens utbredning
1950 påbörjades arbetet med en ny generalplan. Utgångspunkterna
för denna var den stigande levnadsstandarden, den växande befolkningen och den ökande bilismen. I centrum betonades behovet av
sanering, det vill säga rivningsvåg. När generalplanen upprättats
1961, revs stora delar av den äldre bebyggelsen då den inte ansågs
uppfylla de nya kraven. I Ängenområdet och i det österut angränsande området Styckåsen uppfördes istället moderna hyreshus, vanligtvis tre till fyra våningar höga, men även ett antal så kallade
punkthus, höga fristående lägenhetshus. I innerstaden innebar den
goda konjunkturen och förändrade levnadsmönster även att den äldre låga trästadsbebyggelsen till stora delar revs och ersattes av moderna byggnader för kontor, handel och även bostäder.

Avfallshantering
Avfallshantering i nuvarande mening kan dokumenteras till början
av 1900-talet. Dåtidens soptippar, som bl.a. producerade gödsel som
restprodukt, var i huvudsak lokaliserade till Viks gård och Agneteberg. I den första renhållningsstadgan från 1924 benämns avfallet
som gödselsopor och skräpsopor, vilket antyder att man redan då såg
en del av avfallet som en resurs. Med tiden tillkom nya material i
soporna, mängderna ökade och soporna hamnade slutligen på avstjälpningsplatser som snabbt fylldes. 1957 anlades en ny soptipp på
Mosseberg. Anläggningen är fortfarande i drift men modernt miljötänkande har förändrat verksamheten till alltmer återvinning av olika
fraktioner.

Övriga historiska avtryck – kulturstaden Arvika
Sågudden invid Kyrkviken tillhörde i äldre tid det närliggande säteriet Vik. På udden och i dess närhet finns fornlämningar som kan
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Under Rackstadkolonins aktiva dagar blomstrade en stimulerande
och kreativ miljö. Man inspirerades av varandra och musiken spelade en stor roll i umgänget. Professionella musiker som violinisterna
Lars Zetterquist och Ignacz Beörecz var delaktiga i denna krets. De
två blev också lärare på den Folkliga musikskolan, en vidareutveckling av Folkhögskolan som flyttats till Arvika 1909, där musiken
från början var ett viktigt inslag. Skolan fick stor betydelse för musiklivet i Arvika och idag är Musikhögskolan Ingesund en del av
Karlstads universitet. Ingesunds folkhögskola och den kommunala
musikskolan är också framträdande och betydelsefulla för utvecklingen inom teater och musik i Arvika. Utvecklingen inom musiken
har bland annat lett till att företeelser som jazzfestivalen Jözzejassen,
Hamnfestivalen, Arvikafestivalen och Ritz scenocafé blivit återkommande inslag på kulturscenen i Arvika.

visa på ett järnålderstida Vik. 1913 beslöt stadsfullmäktige att ”upplåta lämplig plats å den så kallade Sågudden för uppförande av en
museibyggnad”. På området finns ett tjugotal byggnader, där ibland
en storbondegård. Kommunen äger marken och Västra Värmlands
Fornminnesförening äger byggnaderna och driver friluftsmuseet.
Kulturen i Arvika kretsar sedan länge i huvudsak kring konst, konsthantverk och musik. I slutet av 1800-talet startade en utveckling som
fortfarande har mycket stor betydelse för Arvikatraktens kulturliv.
Drivande för denna utveckling var Christian Eriksson – en av Sveriges mest framstående skulptörer och centralgestalten i Arvikas
konstliv vid förra sekelskiftet. Genom hans förmedling flyttade
konstnärer till Arvika och traktens skickliga hantverkare kom i kontakt med både konstnärer och arkitekter. Detta ledde till att en fruktbar utveckling tog fart och att Rackstadkolonin bildades.

Slutsatser

Gamla
traditioner
inom
krukmakeri
övergick så småningom till att bli ett
konsthantverk inom
keramiken. Keramiken och olika former
av smide, samt linneväveri i Klässbol
har sedan utvecklats
vidare och bidragit
till Arvikas profilering inom konst och konsthantverk. Rackstadmuseet med Oppstuhage, Konsthallen, Bildskolan Pilen och Galleri 39 är nutida exempel
på denna tradition.

 Befolkandet av Arvikabygden går långt tillbaka i historien.
Staden lokaliserades vid vattnet – farleden – och längs
Kungsvägen mellan Oslo och Stockholm.
 Köpstaden Arvika grundades 1811 enligt ett rutnätsmönster.
Funktionen som köpstad (köping och sedermera stad) var anledning till stadens uppkomst och inledningsvis var läget vid
vattnet avgörande för transporter. 1911 erhöll staden stadsrättigheter.
 Förbättrade kommunikationer genom stambanans tillkomst
genererade en ökande industrietablering och koncentrering av
både verksamheter och befolkning till Arvika.
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 Arvika är och har varit ett centrum för västra Värmland sedan
1800-talet.

hage, lilla ateljén och stolpboden har skydd som byggnadsminne enligt kulturminneslagen.

 Arvika stadskärna utgör ett regionalt intresseområde för kulturmiljövården som behöver värnas och tas tillvara.
 Tillgången till elektrisk ström som kraftkälla stimulerade till
etablering av nya industrier. Efter en nedgång i utvecklingen
under världskrigsåren gjorde en ökande konjunktur att industrialiseringen åter tog fart under 1960 – 1970-talen. Många fabriker utlokaliserades från staden till ytterområden där även
flera nya industriområden skapades.
 För att möta industrins behov av arbetskraft och en ökande
befolkning planerades och byggdes en mängd enhetliga bostadsområden i stadens utkanter. För att ytterligare förnya och
höja kvaliteten i boendet drabbades även Arvika av en nationell ”sanering” där gammal bebyggelse revs till förmån för
nya byggnader för bostäder, kontor och handel. Främst drabbades Ängenområdet, Solbergastaden och Styckåsen, då huvuddelen av den äldre bebyggelsen återfanns där.
 Arvikas lokalisering vid Kyrkviken innebär en sårbarhet
gentemot översvämningar.
 Konst, konsthantverk och musik är och har varit framgångsfaktorer för Arvika. Kulturen har genom åren gjort stadsbyggnadsmässiga avtryck. Ingesundsskolorna, Konsthallen,
Bildskolan Pilen, Ritz scenocafé är exempel på detta.
 Miljön kring Rackstadmuséet utgör regionalt intresse för kulturmiljövården och Christian Erikssons minnesgård Oppstu16

eller köpingar. Arvika följde intentionerna i den nya stadgan. I 1893
års byggnadsordning för Arvika köping står att läsa:

Stadslandskap och grönstruktur
Arvika lokaliserades längs Kungsvägen vid Kyrkvikens strand redan
under 1700-talet, då i form av en by, men definierades i landskapet,
runt sekelskiftet 1900, av en stadsplan som topografiskt avgränsades
av höjder i väster, norr och öster samt sluttande mot Kyrkvikens
strand i söder.

 att breda esplanader, anordnade med planteringar i mitten och
gator å sidorna eller andra dylika anläggningar dragna genom
köpingen helst på flera ställen och i flera riktningar
 att även andra allmänna planteringar i köpingen, större eller
mindre, breddas så ymnigt som möjligt.

Arvika är idag en mycket väl sammanhållen stad med en ringled
som tydligt avgränsar staden mot omlandet. Utanför ringleden finns
sammanhållen bostadsbebyggelse, då främst österut, vilken dock
utvecklats utifrån tydliga principer. Närheten till sjukhuset, rv 61
och järnvägen har varit lokaliseringsstyrande vid dessa utbyggnadsområden. Även motiven till bebyggelsen i Dottevik går lätt att förstå
då västläget mot Kyrkviken gör området attraktivt.

Stadsdelen Ängen planlades med gator som gjordes så breda att det
fanns plats för trädrader på båda sidor om körbanan. 1911 bildades
en förening för Arvikas förskönande. Den hade 37 medlemmar vars
främsta arbetsuppgifter var att få ordning på tivoliplatsen och snygga
upp på Sågudden. Cirka år 1914 fick stadsparken sin definitiva ut-

Historik

Stadsparken (1915)

Under 1800-talets första hälft var det relativt ont om offentlig grönska i städerna där invånarna oftast fick nöja sig med öppna ytor i
form av torg och marknadsplatser. Under 1800-talets senare hälft
blev det på modet att införa offentlig grönska i stadsmiljön.
I slutet av 1800-talet anlades många parker på privat initiativ av
planterings- och försköningsföreningar där syftet var att stimulera
till promenader, umgänge och skönhetsupplevelser. Även i Arvika
bildades år 1872 en promenadplatsförening som skapade en första
stadspark i köpingens västra utkant där idag biblioteket och den
kommunala musikskolan ligger.
1874 års byggnadsstadga uppmanade städers och köpingars styrelser
att planlägga sin bebyggelse och då redovisa rikligt med vegetation
för att skapa hälsosamma, vackra och mot brand skyddade städer
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Slutsatser

formning då jord påfylldes, träd, buskage, pergola, blomsterrabatter
och prydnadsväxter planterades. Öster om parkområdet anlades en
fågeldamm och i den kvarvarande Kattviken iordningställdes en
småbåtshamn med bryggor. Gångstråket mellan fågeldammen och
båthamnen planterades med silverpilar och fick benämningen silverallén.

 Arvika har en stark tradition av planering för parker och
grönska i stadsrummet. Större delen av äldre parker, stadsnära rekreation i grön miljö samt inte minst den gröna strukturen i stadsrummet genom esplanaderna finns idag kvar.

I 1923 års plan fick gatorna mjukare former och befintlig vegetation
lades in som parkmark. Hela Styckåsskogen planlades som allmän
park med en offentlig byggnad symmetriskt utformad som en värmländsk herrgård i Museigatans förlängning. Planen redovisade ett
grönt parkområde mellan den västra stadsdelen och mot det 1921
inkorporerade municipalsamhället Haga. Formen hade blivit mer
avspänd, esplanadtänkandet var borta. Under 1930-talet började
funktionalismen nå även landsbygden. Stadens funktioner separerades och intresset riktades mer mot bostadshuset och dess planlösning. Intresset för stadens gemensamma utrymmen svalnade. De
första hyreshusen utanför den gamla stadskärnan byggdes vid 1940talets slut på Degerängen.

 Grönområdena är ett av flera stadsbyggnadselement, de är bestående och blir värdefullare ju äldre de blir.

Arvika fick en generalplan 1961, ordet vegetation används där ytterst sparsamt och nya ytor av parkkaraktär planerades inte. Bostadsbyggandet var under denna period storskaligt och i anslutning
till dessa områden anlades ytor för lek och rekreation.
Dagens målsättning är att tillhandahålla attraktiva och variationsrika
parker och grönområden för lek, rekreation, prydnad samt natur- och
landskapsupplevelser för boende och besökande.

18

att bevara, tydliggöra och använda strukturerna i största möjliga utsträckning.

Stadens huvudstrukturer
Bebyggelsestruktur och gatustruktur i centrum

Hamnområdet

Arvikas första stadsplan från 1811 är en regelbunden rutnätsplan,
där kvarteren är lika stora och var från början uppdelade i fyra likvärdiga tomter. Monumentala byggnader bildade fonder i de östvästgående gatornas riktningar. Idag återfinns huvudaxlarna i
Torggatan, Kyrkogatan samt Storgatan med tydliga fondmotiv i

Nyttosjöfarten upphörde 1993 och i delar av hamnområdet började
omvandlingen från hamnverksamhet till annat användningsområde
efter en brand i början av 1980-talet. 1985 uppfördes restaurangen
på piren och inledningen till hamnområdets omvandling var ett faktum. Hamnområdet har genom
åren fyllts ut med tippmassor
och flera verksamheter och företag som inte har direkt anknytning till sjöfarten har haft
och har fortsatt sin verksamhet
här. Kommunen har successivt
förvärvat fastigheter i hamnen
och stora delar av området är nu
efter översvämningen frilagt
kan förändras och utvecklas till
ett mer attraktivt hamnområde.
Senaste förändringen är förvärvet av Högvalta Byggmaterial
som omlokaliserats till före detta mejeriet på Myråsen. Järnvägsspåret utgör en barriär mellan stadskärnan och hamnområdet. En lastageplats för om- och avlastning av gods finns kvar i anslutning till
järnvägen. En utredning om omlokalisering av lastageplats till industriområde Lycke är aktuell. Tillsammans med bland annat Säffle
kommun har en studie genomförts om översvämningsproblematiken
i Glafsfjorden. Resultatet av studier visar behov av en rad åtgärder
bl.a. att skapa ett översvämningsskydd i sundet in till Kyrkviken för
att säkra staden och dess infrastruktur. De olika verksamheter som

form av Trefaldighetskyrkan och järnvägsstationen, biblioteket och
Stadsparken samt musikskolan och Stadsparken. Stråken längs vilka
man rör sig i centrum har idag större betydelse i öst – västlig riktning än i nord – sydlig riktning. Strukturen – rutnätsplanen – finns
således kvar, men kvartersindelningen och bebyggelsen är varierad
och berättar om stadens utveckling. Det är av stort allmänt intresse
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trafiken till ringleden är fortfarande en ambition, för att avlasta stråken inom ringleden. Några större stråk mellan stråken till och från
centrum/Palmviken finns inte idag. En potential för ett sådant stråk
är Fältgatan, som dock saknar några tydliga start- och målpunkter.

bedrivits i hamnen har gett upphov till markföroreningar som kommer att föranleda behov av åtgärder i samband med nya användningsområden.

Övriga områden
Områdena karaktäriseras av en gemensam nämnare, en enhetlig
identifierbar karaktär, men också avseende bebyggelse- och infrastruktur samt användning. I Arvika finns inga starka stadsdelscentrum knutna till ett specifikt område. Huvuddelen av all service finns
att tillgå i centrala lägen i staden. Det är viktigt med fungerande och
tydliga stråk och knutpunkter från exempelvis bostadsområdena. Tre
industriområden har identifierats som områden, Gate industriområde
(östra), Volvo samt Lycke, där samtliga är relativt tydligt avgränsade, har en enhetlig användning och karaktär. Handelsområdet vid
Myråsen har en tydlig struktur och användning. Områden med institutionell inriktning finns också exempelvis genom sjukhusområdet,
Ingesund samt Solbergastaden.
I området söder om rv 61, ringleden och järnvägen, inrymmande
bland annat ridhus, travbana, industriområde, folkets park och bostadsområdet Solvik finns anläggningar för både industri- och fritidsändamål. Flera infarter finns till området och behov finns att
skapa ett bättre flöde av trafiken till, från och inom området.

Gång- och cykelvägnätet är relativt väl utbyggt, och försörjer stora
delar av staden, utan att på det viset utgöra tydliga stråk. En antydan
till ett sammanhållet stråk för gång- och cykeltrafiken skulle kunna
utläsas, och på sikt även skapas, från Mikaelikyrkan via hamnen,
Sågudden genom Dottevik ner till Ingesund/Ingestrand. Utöver de
mer övergripande nivåerna finns många lokala stråk för gång- och
cykeltrafik som till exempel inom centrum, där gång- och cykeltrafiken är prioriterad och överordnad biltrafik, till exempel inom gågatorna.

Stråk
De största stråken för biltrafik är rv 61 samt länsvägarna 175 och
172 till Arvika. Dessa stråk fortsätter sedan in mot centrum via
knutpunkterna (rondellerna). Fallängsvägen, Karlstadsvägen/Styckåsgatan, Styckåsvägen samt Järnvägsgatan leder in biltrafiken mot
centrum och Palmviksrondellen. Att utlokalisera större delar av bil20

Landmärken

Knutpunkter och målpunkter

I Arvika finns många landmärken på lokal nivå, det vill säga inom
stadsdelar, kanske i ett specifikt gaturum eller miljö, där en skylt, en
byggnad eller ett träd kanske utgör ett lokalt landmärke för många
människor då det är förknippat med ett starkt symbolvärde. Lokala
landmärken är viktiga då de ger staden en betydelse, medan ”större”
landmärken, i en för staden övergripande nivå, istället kan vara viktigare för orienterbarheten. Särskilt för
besökande till Arvika.
Exempel på landmärken för Arvika stad
skulle kunna säga utgöras av Trefaldighetskyrkan, Mikaelikyrkan, vattentornet
och hamnmagasinen,
då de alla kan ses från
olika håll i staden och således kan användas som en referenspunkt.
De ger också signaler om omgivande verksamheter eller miljöer och
gör det således lättare att orientera sig i, samt till och från, staden.
Hamnmagasinen har traditionellt också utgjort just landmärken, vilket deras lokalisering och färgsättning vittnar om, för besökare som
närmar sig staden sjöledes.

I Arvika ligger stadens viktigaste knutpunkter, där större stråk möts,
i ringledens rondeller samt vid större grupper av målpunkter som
exempelvis Myråsen, Palmviken, järnvägsstationen och Styckåsen
vid Konsum. Knutpunkter fungerar ofta som lokaliseringsstyrande
för verksamheter.

I Arvika är större delen av stadens allmänna målpunkter lokaliserade
till den östra sidan av staden, exempelvis idrottsområdet på Vik,
större industrierna och sjukhuset. Väster om Fallängsvägen finns
färre målpunkter, exempelvis Arvika Näringslivscentrum, skolorna
och i viss mån naturen väster om Prästängen, med motionsspår och
strövmarker. Detta, tillsammans med rv 61:s lokalisering österut, gör
att staden upplevs orienterad mot öster.
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Slutsatser
 Huvudaxlarna i stadens rutmönstrade kvarter definierar centrum och ger staden dess karaktär.
 Staden är lätt att nå per bil, då de huvudsakliga större stråken
leder på ett naturligt sätt in till centrum. Fältgatan som stråk
för biltrafik in till centrum kan tydliggöras.
 Gång- och cykelvägnätet kan tydliggöras genom att bättre
binda samman utbyggda delar av nätet.
 Det finns en möjlighet att skapa ett tydligare gång- och cykelstråk runt Kyrkviken, exempelvis från Mikaelikyrkan – hamnen – Sågudden – Dottevik – Ingesund.
 Knutpunkter, målpunkter och landmärken skapar orienterbarhet i stadsbilden.
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Bostadsområden

Stadens funktioner

Arvika har många utpräglade villaområden, samtliga med gång- och
cykelavstånd till centrum. Staden har växt främst i nordlig och västlig riktning och den centrumnära villabebyggelsen byggdes först.
Många av byggnaderna är från första hälften av 1900-talet. Högåsen
har bebyggelse främst från 1950-talet i form av en- och flerfamiljshus. På 1960-talet bebyggdes delar av Degerängen, Solvik och Dottevik. En stor del av villabebyggelsen i Arvika härrör från 1970-talet. Exempel på områden är Solvik, Dottevik, Taserud,
Graninge, Kyrkebyn och
Rosendal. På 1980-talet
tillkom Prästängen som bostadsområde med både villor och hyreshus. En stor del av flerfamiljsbostäderna i Arvika ligger i de centrala
delarna av staden, mellan Palmviken, Minnebergsskogen och Styckåsen, som byggdes under
1940- och 1950-talen.
Flerfamiljshus byggdes på
1960-talet i kv Dragspelet, samt i Dottevik på
1970-talet. Kv Fågelsången, kv Spaken i Haga,
samt kv Kvartetten på
Myråsen är från 1980talet. Ängenområdet förtätades under 1990-talet
med flera hyreshus.

Centrum
Arvika har sedan stadens tillkomst haft en stark centrumfunktion,
vars innehåll dock förändrats över tiden från till stor del handel-,
industri- och hamnverksamhet till idag övervägande
handel och bostäder. Bebyggelsen i stadskärnan är en
blandning av byggnader från
början av 1800-talet fram till
nutid. Innerstadens betydelse
som samlingspunkt och mötesplats har alltid funnits tillsammans med innerstadens
handelsfunktion och plats för
rekreation i parker och esplanader. En koncentration av
centrum från att innefatta
området kring Stadsparken
och delar av Ängenområdet
har ägt rum till att idag
främst innefatta kvarteren
innanför Järnvägsgatan, Östra
Esplanaden, Fabriksgatan och Solbergs gränd. Förskjutningar av
rörelsemönster och utbudet av butiker har alltid förekommit. Torget
har dock ständigt varit en central punkt, både geografiskt och funktionsmässigt. Möjligheten att utveckla Arvika centrum till en ännu
mer vital och levande stadskärna finns då det finns en stor utvecklingspotential för verksamheter, handel och bostäder, såväl som mötesplats och besöksmål.
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Järnvägsräls finns idag fram till Gjuteriet, genom ett stickspår. Diskussioner om omlokalisering av lastageplats från hamnen till Lycke
pågår, liksom en eventuell anslutning till stambanan österut. Närheten till bostäder innebär krav på skyddszoner mot bebyggelsen.

Efter fastighetskrisen i början av 1990-talet mer eller mindre avstannade bostadsbyggandet. Många lediga lägenheter fanns på marknaden. Sedan några år tillbaka finns en efterfrågan på bostäder och bostadsbyggnationen har kommit i gång igen. För närvarande sker en
omvandling av ett antal fastigheter från äldreboende eller handel till
bostäder. Ett mindre villaområde i Taserud har tillkommit. I Trotakan söder om Arvika bebyggs just nu ett område som består av 40
tomter för permanent- och fritidshusbebyggelse.

Möjligheter finns att ytterligare utveckla industriverksamhet i området då all detaljplanelagd mark inte är ianspråktagen. Kommunen
äger stora delar av den mark som idag är oexploaterad, men för fortsatt exploatering och tillskapande av avstyckningsbara tomter krävs
inlösen av privatägd mark. Detta för att utbyggnaden av infrastruktur
skall kunna göras på ett rationellt och kostnadsmässigt försvarbart
sätt även på lång sikt.

Bostadsområdenas byggnadsstil präglas av den tidsepok då de uppfördes. I samtliga bostadsområden finns lekplatser i kommunens
eller fastighetsbolagens regi.

Falleberget
Falleberget är ett industriområde planerat för bilservice, småindustri,
ridsport och hantverk. Området har ett mycket gynnsamt skyltläge
mot rv 61. Dominerande
verksamheter idag är
Skoglöfs Lastbilar AB,
Arvika Bilvård och Hydraul och Maskindelsbutiken i Arvika. Kommunen
planerar för en utvidgning
av området då intressenter
önskar etablera handel för
dagligvaror och sällanköp, söder om befintlig etablering om totalt 20 000 kvm. Nya väganslutningar studeras till området från riksväg 61.

Verksamhetsområden
Lycke industriområde
Lycke industriområde är ett stort detaljplanelagt område både för
tung industri och småindustri. Området avgränsas av järnvägen i
norr, länsväg 175 i väster,
topografiskt av naturmark
och höjdformationer i
söder. Österut finns ingen
naturlig gräns, utan området övergår successivt
mot naturmark, odlingsmark och stadsnära boende. Karaktären av området speglar väl den angivna markanvändningen. Största verksamheter idag är Arvika Gjuteri
AB, Schott Termofrost AB, Arvika Smide AB samt Arvika Fjärrvärme AB.
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Gate industriområde (västra)
Området är i olika etapper planlagt för småindustri, bilservice och
handel, dock ej livsmedelshandel. I området finns McDonald’s,
Shell Select, Helmia Bil AB, Hedéns billackering, Kjells Glasmästeri AB, GEHÅS AB.

Norra Vik
Området är detaljplanelagt för industri, småindustri, hantverk och ridsport. Företag som har sin
verksamhet här är bland
annat Thermia Värme
AB, Swegon AB, Arvika
Montage AB, Westmatic
AB, Janssons Åkeri AB.

Rosendal
I området bedriver Arvika Elnät AB verksamhet. Här finns även
Svensk Bilprovning AB,
bilåterförsäljare och bilverkstäder. I kvarteret
Blästern, f d Perfekta Industrier AB, finns ett område för ej störande småindustriverksamhet, som
nu bebyggs.

Söderut inom området är Arvika travbana lokaliserad, dock i strid
med detaljplanen från 1966 som anger användningen industri och
småindustri. Travbanans, samt ridklubbens lokalisering bör prövas,
endera ska det fastställas att verksamheterna ska finnas kvar eller så
ska de på sikt omlokaliseras till annan möjlig plats som då bör anges
i plan. Det kan konstateras att här finns konkurrerande intressen och
att utvecklingsmöjligheterna för verksamheterna är begränsade på
dess nuvarande lokalisering. Ogynnsamma geotekniska förhållanden
gör att det inte bör planeras för vidare utbyggnad med detaljplan i
den södra delen av området.

Dottevik
Området är planlagt för småindustri och bostäder. Verksamhetsområdets läge ställer höga krav på typen av verksamhet, på ett liknande
sätt som vid Viksgården. Användningsområdet bör utredas.
Södra Vik
Volvo Construction Equipment AB, Arvikafabriken, disponerar ett
ca 36 ha stort område mellan Styckåsskogen och rv 61. All montering av hjullastare i Sverige sker numera i Arvika sedan monteringen
i Eskilstuna flyttades hit 2002. I Arvika har företaget idag drygt
1200 anställda. En ny tillfart till området för tyngre trafik har öppnats mitt emot infarten till Norra Vik.

Gate industriområde (östra)
Gate industriområde är i olika etapper planlagt för småindustri, bilservice och handel, samt för livsmedel i begränsad omfattning. Etablerade företag inom området är Sahlins Gummiverkstad AB, Vägverket, Västvärmlands LBC, Bilbolaget i Arvika AB och Lantmännen Maskin AB m fl. Området är lättöverskådligt och i grunden väl
strukturerat. Nyligen har den sista tomten sålts. Möjligen går det att
förtäta – tillskapa någon tomt – genom medverkan från markägare.
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Handels- och kontorsområden
Myråsen
Området har planlagts i olika etapper för småindustri, garage med
bensinförsäljning samt handel med undantag för livsmedel. I en senare plan tilläts livsmedel i och med Lidl:s etablering vid Graningerondellen. Andra verksamheter i området är EM
Möbler, OK/Q8, Mekonomen AB, Kontorsvaruhuset i Arvika AB m fl.
Det finns ingen ledig
tomtmark inom området
och det skulle vara svårt
att förtäta på grund av
dåliga markförhållanden i
de oexploaterade delarna.
I områdets sydöstra del
har f.d. mejeriet omvandlats och fått ändrad användning bl.a. byggvaruhandel.

raget och busstationen är en av de få verksamheter som funnits i
Palmviken sedan mycket lång tid tillbaka.
Palmviken har detaljplanerats vid ett flertal tillfällen, då olika planändringar har gjorts för att anpassa planförhållandena till nya verksamheter. Bussgaraget tar i anspråk stora ytor, med en användning
som med fördel skulle kunna utlokaliseras till något yttre område.
För att förbättra kommunikationerna med hamnområdet pågår en
studie med inriktningen att se på möjligheterna till en planskild
korsning, vilket kommer att ta en del mark i området i anspråk.
Prästängen
I området finns verksamhetstomter för handel, kontor och garage
klara för försäljning. Ytterligare ca 5 000 kvm mark finns planerad i
Prästängen, etapp III för handel och småindustri och hantverk.
Övriga verksamhetsområden
Graninge
Ett stort markområde med attraktivt läge norr om Graningerondellen intill rv 61 har ännu inte exploaterats. Området är detaljplanelagt, och planen medger lättare verksamheter som inte är
störande, med tillhörande handel. Markförhållandena i området är
goda och områdets anslutningar för vatten och avlopp till befintligt
nät är förberett.

Palmviken
Palmviken är en del av stadskärnan och har genomgått en radikal
förändring. Från att har varit ett centrum för bensinstationer med
verkstäder och bilförsäljning, har det övergått till
ett mer varierat utbud av
handel, alltifrån livsmedel
som domineras av ICA
och Konsum till färg och
tapeter och vitvaror m.m.
En bensinstation, Statoil,
finns dock kvar. Bussga-

Mosseberg
I området finns Arvikas återvinningsstation Mosseberg. Angränsande fastigheter utgörs av villabebyggelse och industritomter i Arvika
tätort drygt 500 m söderut, av Mossebergs industritomter i öster och
av jordbruksmark i norr och väster.
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Vik. Ledningsnät och avloppspumpstationer vidmakthålls via förnyelseinsatser och är med några undantag väl dimensionerat för nuvarande befolkning och en viss expansion. Avloppsreningsverket som
har en ledig kapacitet på ca 10 % renar avloppsvattnet mekaniskt,
biologiskt och kemiskt.

Planer på detaljplaneläggning av området norr om vägen till Mossebergs återvinningsstation har avskrivits på grund av dåliga geotekniska förhållanden. Söder om vägen finns två tomter för upplag om
vardera drygt 6 000 kvm. Övriga delar av området är planlagt för
småindustri. Här finns verksamheter som t ex Granngården, Arvika
Kakel och Interiör AB.
Obebyggd mark intill Viksgården
För området gäller detaljplan, där användningen skall vara ”allmän”.
Marken arrenderas idag ut för jordbruksändamål. Området skulle
kunna vara lämpligt för bostäder eller icke störande handel eller
småindustri.

Stadens tekniska infrastruktur
Vattenförsörjning
Stadens vattenförsörjning baseras på ytvattentäkten Racken. Råvatten leds till vattenverket vid Segerfors, vattnet behandlas och pumpas till Arvika via två separata ledningar. Västra Mjögsjön som ligger väster om Racken har utsetts till reservvattentäkt och kan efter
nödvändiga förberedelser tas i bruk. På höjdryggen Styckåsen finns
en högreservoar där stadens dygnsförbrukning av dricksvatten magasineras. Högreservoaren trycksätter distributionsledningarna så att
godtagbart vattentryck kan erhållas. Vattnet distribueras till de olika
stadsdelarna i huvudledningar som övergår i klenare ledningar för att
slutligen via servisledningar leverera dricksvatten till förbrukaren.

Utgående avloppsvatten släpps i recipienten Kyrkviken. År 2005
startades ett projekt som bl a syftar till att utreda möjligheter för ytterligare förbättring av Kyrkvikens vatten.

Avloppsvattenrening
Stadens spillvatten samlas i ledningar som med hjälp av ca 25 st avloppspumpstationer forslar spillvattnet till avloppsreningsverket vid

Dagvattenavledning
Stadens tak- och trafikytor avvattnas genom dagvattenledningar som
mynnar på ett 40-tal ställen i Kyrkviken, Viksälven och Sävsjöälven.
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Bredband
Det finns idag flera nätägare som kan leverera bredband i staden.
Dessa levererar bredband via DSL-teknik. Denna teknik går ut på att
man använder det befintliga telenätet som bärare för bredbandstjänsten. Arvika Elnät AB kan inom vissa delar av centralorten leverera
fiberaccess till företag.

Dagvattensystemet är utbyggt till ca 85 % och kompletterande dagvattenledningar byggs successivt i samband med förnyelse av spillvattennätet. De dagvattenledningar som avvattnar innerstaden och
större trafikleder för med sig en del oönskade föroreningar som belastar Kyrkviken. I samband med projektet att utreda möjligheter för
förbättring av Kyrkvikens vatten kommer möjligheten till rening av
dagvatten att studeras.

Avfallshantering
Kommunens anläggning för hantering av hushållsavfall finns på
Mosseberg, 1,5 km norr om Arvika centrum. Den tillgängliga ytan är
17 ha. Sedan förbud införts mot deponering av brännbart och organiskt hushållsavfall hämtas hushållsavfallet in till
Mosseberg för omlastning
och vidaretransport till
förbränningsanläggning.
Minskad deponering innebär att anläggningens
kapacitet räcker några
tiotal år framöver innan
ny lokalisering blir aktuell. Lakvatten från deponin samlas upp i två dammar och pumpas
vidare för behandling i kommunens avloppsreningsverk.

Energiförsörjning
Arvika Elnät AB, ett helägt kommunalt bolag, äger och förvaltar
elnätet i staden. Elnätet är väl utbyggt och dimensionerat så att det
medger etablering av nya bostäder och lättare industrier. Inleverans
av elström sker till två mottagningsstationer, en i östra och en i västra delen av staden, för vidare fördelning ut på distributionsnätet
inom tätorten och närmast omgivande landsbygd.
Sedan ny ellag infördes, som tvingade distribution och elhandel att
verka i två skilda juridiska enheter, försåldes elhandelsverksamheten
till Birka energi år 2000. Samma år byggdes fjärrvärmeverket på
Lycke industriområde. Det är en anläggning för eldning av biobränsle. Lyckeverket försörjer Arvika tätort med hetvatten för uppvärmning av bostäder, lokaler och industrier.
1996 påbörjades utbyggnaden av fjärrvärmenätet i tätorten, och de
första åren producerades hetvattnet med två oljeeldade pannor vid en
anläggning på Förrådsgatan. Oljepannorna används numera enbart
vid extrem kall väderlek och som reserv. Fjärrvärmenätet har successivt byggts ut och omfattar nu 26 km ledningar i tätorten. Nuvarande produktion, 100 miljoner kWh motsvarar uppvärmningsbehovet för ca 5 000 villor.

Ett område norr om Mossebergs industriområde utnyttjas för deponering av överskottssand från Arvika Gjuteri. Området är snart utfyllt och ny lokalisering bör sökas.
Återvinningsstationer för tidningar och förpackningar finns på Mosseberg, Dottevik, Tivoliplatsen, Styckåsen, Palmviken, Prästängen
och vid Sjukhuset.
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Trygghet och säkerhet
Ett övergripande mål är att Arvika ska upplevas som en säker och
trygg stad att bo och verka i. Genom ett systematiskt säkerhetsarbete
ska antalet olyckor i samhället minska. Risk- och sårbarhetsanalysen
ligger till grund för kommunens beredskap mot olyckor och extraordinära händelser. Samtliga nu kända riskobjekt finns identifierade i
det för kommunen gemensamma geografiska informationssystem
som används exempelvis vid olyckor för att se spridning av en gas
och vid prövning av lämplig markanvändning. Räddningstjänsten
samordnar kommunens risk- och säkerhetsarbete och alla berörda
verksamheter deltar. Genom utbildning och information vill räddningstjänsten öka individens förmåga att själv förebygga brand eller
olycksfall samt genom egeninsats lindra följderna av brand eller
andra olyckor.

Luftkvaliteten
Luften i Arvika har under perioden 1999-2007 kartlagts genom
mätningar under vinterhalvåren. Resultaten visar att halterna i Arvika stad för de registrerade parametrarna kvävedioxid, flyktiga organiska ämnen, partiklar, sot, svaveldioxid jämfört med de 35-40
kommuner som deltagit i mätprojektet är relativt höga. Halterna bedöms dock inte överskrida gällande miljökvalitetsnormer. De två
senaste säsongerna har flyktiga organiska ämnen mätts på ett tjugotal olika platser i Arvika stad. De högsta halterna har uppmätts i de
centrala delarna. Orsaken till de jämförelsevis höga halterna är flera.
Meterologiska förhållanden med ett typiskt inlandsklimat med kalla
vintrar, låga vindhastigheter och inversioner har betydelse. Arvika
stads läge med omgivande höjder spär på denna effekt.
Luften har totalt sett förbättrats efter införande av fjärrvärme, mins-

kad oljeeldning och en modernare fordonspark. Andelen partiklar av
sot och svaveldioxid har minskat kraftigt de senaste 20 åren till följd
av detta. De mätningar som gjorts i Arvika visar att trafiken är den
största enskilda källan som påverkar luftkvaliteten i centrum. Utvecklingen mot mindre avgasutsläpp från motorfordon kommer successivt att medföra att luftkvaliteten förbättras. Partikelhalterna har
komplicerade orsaker och sammanhänger med dubbdäcksanvändning, sandning, gatusopning och liknande. Vedeldning ger en negativ påverkan på luftkvaliteten. Det är framförallt braskaminer som
ger höga utsläpp. Eldning i vedpanna med ackumulatortank ger låga
utsläpp.
Satsningar har genomförts för att stimulera ett ökat kollektivt resande, med i princip timmestrafik på de busslinjer som trafikerar tätorten. Fortsatt engagemang behövs för att ytterligare förbättra luftkvaliteten.
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Offentlig verksamhet och service
Arvikas offentliga servicenivå är hög, vilket också gör att staden
utgör ett administrativt centrum för västra Värmland.
Utbildning
I Arvika stad finns sju grundskolor, från förskola till år 9, varav en
högstadiefriskola. I Arvika stad finns även kommunens två gymnasieskolor, Solbergagymnasiet och Taserudsgymnasiet, samt en gym-

Utbildningsnivån bland Arvikas invånare vad gäller eftergymnasial
utbildning är något lägre än länsgenomsnittet. Det är av stor vikt att
främja och arbeta för en generellt ökad utbildningsnivå i kommunen.

nasiefriskola. I grund- och gymnasieskolorna finns även särskola.
Kommunens barn- och utbildningsförvaltning ansvarar vidare även
för vuxenutbildning samt svenska för invandrare. Vid Taserudsgymnasiet finns grundvux och särvux som är kompletterande- och vidareutbildning för vuxna. Arvika Näringslivscentrum ansvarar för
gymnasial vuxenutbildning i vård, hälsa och omsorg, kärnämnen,
data samt utför även uppdragsutbildning. I Arvika finns även kvalificerad yrkesutbildning (KY) inom produktionsteknik och spelutveckling. Vid Arvika Näringslivscentrum finns även lärcentrum lokaliserat som en resurs för kompetensutveckling och högskoleutbildning i västra Värmland.

Enligt en befolkningsprognos för Arvika kommun som sträcker sig
fram till 2015 kommer det totala antalet barn och elever i åldern upp
till 19 år att minska. Prognosen bygger på att kommunen kommer att
ha en positiv inflyttning som balanserar ett negativt födelsetal.
Bibliotek
Biblioteksväsendet har en lång tradition i Arvika och redan 1919
inrättades ett stadsbibliotek. Numera erbjuder det förutom böcker
även tidskrifter, dagstidningar, talböcker, ljudböcker och filmer.
Dessutom finns verksamheter för barn, släktforskning samt datorer
med Internet och databaser. Stadsbiblioteket är en offentlig inom-

Ingesunds folkhögskola och Ingesunds musikhögskola, del av Karlstads Universitet bedriver idag utbildning i nära samarbete.
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Prästängen, Västängsgården, som ersätter flera av de särskilda boenden som funnits i centrum.

husmiljö, där människor kan vistas utan att redovisa ett ärende eller
betala något. Det är en mötesplats för många, inte minst ungdomar,
där man träffas personligen men också via datorer och Internet. Omkring 200 000 besök räknas in per år.

Landstinget i Värmland är representerad på flera olika ställen i Arvika. Den största lokaliseringen är Sjukhuset. Arvika sjukhus tjänar
främst invånarna i Västra Värmland, både vid akuta situationer och
planerade besök. Vårdcentralen Verkstaden i
Arvika utgör den centrala
primärvårdsmottagningen
för boende i Arvika stad.
Ingesunds Folkhögskola
som idag är landstingsägd
kommer att överföras till
Region Värmland.

Fritid och rekreationsområden
I Arvika finns alla förutsättningar för ett rikt friluftsliv, och det är också
väl sörjt för idrott och
andra
fritidsaktiviteter.
Det finns gott om idrottsanläggningar i eller i nära
anslutning till staden;
simhall med tre bassänger
och hoppanläggning, tennishall, ishall, sporthallar, bowlinghall, ridhus, tennisbanor, skjutbanor, rally- och motorcrossbanor, travbana,
elbelysta motionsspår, fotbolls- och idrottsplaner.

Vård och omsorg
Arvika kommun har ett antal särskilda boendeformer som riktar sig
till olika målgrupper i behov av särskilt stöd. I framtiden kommer
förmodligen en tydligare inriktning ske mot de grupper som har de
största omvårdnadsbehoven. Detta förväntas knappast medföra ianspråktagande av mark för nya boenden. Idag sker en successiv förändring av socialtjänstens serviceutbud, där exempelvis servicehusen övergår till det allmänna bostadsbeståndet och nya former för
serviceboende diskuteras. Ett nytt särskilt boende har byggts på
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Vintertid finns många fina spår för längdskidåkning och även utförsåkning i Rackstad med lift och snökanon. Skridskor kan man åka på
många spolade utomhusbanor runt om i staden men även naturligtvis
på sjöarna.

I en trakt med så många möjligheter till en aktiv fritid finns således
även ett rikt föreningsliv med ca 370 föreningar totalt och varje arvikabo är i genomsnitt med i tre föreningar.

Omgivningarna ger också unika möjligheter till båtsport, bad, kanoting och fiske. Vikingaleden Säffle kanal – Byälven – Glafsfjorden
och vidare in i Norge, har under 2 500 – 3 000 år varit en viktig inre
förbindelse främst för olika transporter. Idag har leden främst betydelse för fritidsbåtar och besökare. Ön Klättholmen (”Skagern”) i
Glafsfjorden utgör en fast punkt i Vikingaleden med betydelse ur
rekreationssynpunkt. Bada kan man göra i kommunens sjöar och
stadsnära vid den kommunala badplatsen Ingestrand, samt Kjörselviken i Västra Sund.

Slutsatser
 Möjligheten att utveckla Arvika centrum till en ännu mer vital och levande stadskärna finns då det finns en stor utvecklingspotential som verksamhets- handels- och bostadsområde
såväl som mötesplats och besöksmål.
 Arvika har många utpräglade villaområden, många byggda på
1970-talet, samtliga med gång- och cykelavstånd till centrum.
Sedan några år tillbaka råder efterfrågan på bostäder och nya
områden bör planläggas.

Ingestrand Camping är
fyrstjärnig och inom anläggningen finns för närvarande drygt 40 övernattningsstugor varav ett 10tal utrustade för åretruntboende.

 Möjligheter finns att ytterligare utveckla industriverksamhet i
Lycke då all detaljplanelagd mark inte är ianspråktagen. Utredning om flytt av lastageplats för godshantering via järnväg
pågår.
 Ett nytt handelsområde planeras vid Falleberget, längs riksväg 61. Antalet lediga industri/verksamhetstomter är få och
en exploatering av Graninge verksamhetsområde närmar sig.
I kv Blästern finns också lediga tomter. Travbanans lokalisering bör sanktioneras i plan. Områdena längs rv 61 är intressanta för fortsatt exploatering. Ytterligare mark för verksamheter bör utpekas.

Natursköna,
stadsnära
strövområden med många
mil av vandrings- och vattenleder med rik tillgång på bär och svamp är en självklarhet för arvikabon. I eller i nära anslutning till Arvika stad finns större sammanhängande ströv- och rekreationsområden i Dottevik, Västra
Sund, Prästängen, Taserud och Vik.
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 Längs infarten länsväg 175 finns två markområden planlagda
för småindustri och bostäder. Användningsområde bör närmare anges.
 Bussgaraget vid Palmviken skulle med fördel kunna utlokaliseras till något yttre område.
 Tillgänglighetsperspektivet vid nyanläggning av allmänna
platser ska särskilt beaktas för personer med nedsatt rörelseoch orienteringsförmåga.
 Teknikutvecklingen, användning av fjärrvärme och annan
uppvärmning av hus, ökat kollektivt resande samt bra trafiklösningar kommer att förbättra luftkvaliteten framöver.
 Ett projekt startades 2005 för att utreda möjligheter för ytterligare förbättring av Kyrkvikens vattenkvalitet.
 I Arvika finns alla förutsättningar för ett rikt friluftsliv, och
goda förutsättningar för idrott och andra fritidsaktiviteter.
 För kommuninvånarna finns en väl fungerande biblioteksverksamhet med bokbuss.
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avstängning av biltrafik på gågatorna har gjort att söktrafiken i centrum har påverkats, då kringgående rörelser via Järnvägsgatan i sökmönstret blivit en följd. Man kan också se att rörelserna mellan centrum och Palmviken via Järnvägsgatan har ökat med 3 400 fordon/åmd (årsmedeldygn) medan trafikrörelserna norr om Stadsparken har minskat med 2 500 fordon/åmd. Att söka optimala trafiklösningar för bil-, gång-, och cykeltrafik genom centrum är en ständigt
pågående process.

Stadens trafikmönster
Plan och bygglagen föreskriver att allmänna platser och områden för
andra anläggningar än byggnader ska kunna användas av personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Exempel på allmänna platser är gator, vägar, torg och parker. Vid nyanläggning ska
funktionshindrades tillgänglighet till allmänna platser anpassas och
underlättas.
För kommunens trafikplanering finns en trafikplan för Arvika, antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2000. Trafikplanen beskriver
hur trafiknäten i staden kan utformas för att bättre klara sina respektive uppgifter, trafiksäkerhet och funktionalitet. Planen har behandlat
en inventering och kategorisering av trafiknäten i staden, bedömt
kvaliteter, angett förslag till förändringar samt beskrivit de effekter
och konsekvenser ett genomförande får. Bakgrunden till trafikplanen
är det nationella trafiksäkerhetsarbete som startades i och med nollvisionen och ”Lugna gatan”.

Tillgänglighet
Till Arvika ansluter riksväg 61 från norr och öster, väg 172 från väster och länsväg 175 från söder. Samtliga vägar ansluter till rondeller
på ringleden som också är förbifart kring staden. Från rondellerna
vid Vik, Gate, Graninge och Prästängen går huvudgatorna in mot
centrum. Trafikmätningar görs regelbundet. Tendensen är att trafikrörelserna är svagt ökande, vilket gör att en minskning av trafikrörelser inte är att förvänta.

Genom ett utbyggt gång- och cykelvägnät ges förutsättningar för
kommunikationer till och från bostadsområden, industrier och andra
viktiga målpunkter. Delar av gång- och cykelvägnätet är separerat
från biltrafik, medan vissa delar är lokaliserat till gator. Underfarter
under större vägar och järnvägen finns på 10 ställen för gång- och
cykelvägar i Arvika stad. En upptryckt cykelkarta finns för Arvika
innerstad.

I centrum har ombyggnad av Kyrkogatan medfört ökad framkomlighet för oskyddade trafikanter, medan biltrafiken ökat på Järnvägsgatan och i korsningar med anslutande gator. Enkelriktningar och

Till hamnområdet och Strand finns två planfria gång- och cykelvägar och två bevakade järnvägsövergångar för biltrafik. En planskild
korsning vid Palmviksrondellen studeras idag för att säkerställa en
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Parkering

långsiktigt hållbar trafiklösning i hamnområdet, samt att säkerställa
trafiksäkerheten vid rörelser mellan hamnen och centrum.

I centrum finns ca 1300 allmänna parkeringsplatser, av dessa är 420
platser tidsbegränsade till 2 timmar eller mindre varav hälften är avgiftsbelagda. Övriga platser har upp till 24 timmar tillåten parkering.
Antalet platser för rörelsehindrade är 25 st. En utredning har tagits
fram med syfte att förbättra skyltning, samt att ge förslag på hur
övervakning och avgifter ska hanteras. Syftet är att förbättra för
handel och besöksnäring.

Trafiksäkerhet
Under de senaste åren har en rad trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder
vidtagits för oskyddade trafikanter framförallt vid skolor och förskolor, övergångsställen på gator med hög trafikintensitet och i centrum.
En ny tillfart till Volvo Construction Equipments område för tyngre
trafik, mitt emot infarten till Norra Viks industriområde har öppnats,
vilket innebär lättnader för trafiken på Styckåsvägen.

Idag finns en relativt omfattande oönskad långtidsparkering på i
många fall attraktiva parkeringsplatser i centrala lägen som är avsedda för korttidsparkering. Sammantaget finns en god tillgång till
parkeringsplatser.

För övriga trafikanter har åtgärder vidtagits genom ombyggnation av
hårt olycksdrabbade korsningar och stängning av gator. För transporter av farligt gods på järnväg och landsväg till och genom kommunen behöver riktlinjer och anvisningar utformas för parkering för
större fordon.

Utanför centrum är tillgången på parkeringsplatser god, undantaget
några större bostadsområden.

Kollektivtrafik

Trafiksäkerheten har förbättrats avsevärt den senaste 5-årsperioden.
Kvarstående problem ur trafiksäkerhetssynpunkt är bl.a. de hårt trafikerade korsningarna vid Palmviken, och till viss del belastade
korsningar som exempelvis Högåsvägen och Fallängsvägen, och
dels för breda som Rosendalsvägen, som inbjuder till hög hastighet.

Järnvägen mellan Oslo-Stockholm går genom Arvika samt förbinder
också ett antal läns/lokala linjer med buss.
En fortsatt utveckling och
förbättring av bland annat
turtätheten är en förutsättning för tillväxten i
kommunen. Järnvägsstationen är en centralt belägen knutpunkt för tåg,
buss och taxi.

Plankorsningarna vid Hamngatan och Palmviken är inte en långsiktigt hållbar lösning ur ett övergripande trafikperspektiv. Långa godståg i låg hastighet som passerar, eller tågstopp, ger långa köer vid
överfarterna, vilket ytterligare försvårar trafiksituationen i centrum
och trafiksäkerhetsmässigt innebär täta bomfällningar en nackdel.
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Kollektivtrafiken med buss utgår från omstigningsplatsen vid bussgaraget i Palmviken. Lokalbussar trafikerar fyra fasta linjer och tre
så kallade flexlinjer i tätorten.

 Ombyggnaden av Kyrkogatan har medfört ökad framkomlighet för oskyddade trafikanter i centrum.
 Att söka optimala trafiklösningar för bil- gång- och cykeltrafik genom centrum är en ständigt pågående process.

Skolbusstrafiken från intilliggande centra utgör
merparten av resande med
kollektivtrafiken. Av- och
påstigning för skolbussar
sker i anslutning till bussgaraget i Palmviken eller
vid
Järnvägsstationen.
Fjärrbusslinjer samt chartrade bussar utgår ofta från
busstationen i Palmviken eller vid järnvägsstationen.

 Plankorsningarna över järnvägen utgör en risk ur trafiksäkerhetssynpunkt. Arbetet med att säkerställa planfria korsningar
studeras idag.
 Riktlinjer och anvisningar från kommunen om transporter av
farligt gods på järnväg och landsväg skall utformas.
 Sammantaget finns en god tillgång till parkeringsplatser. En
omfördelning av parkeringsplatser i ett helhetsperspektiv, i
nära samarbete med fastighetsägare, näringsliv, övriga arbetsgivare och kommunen skulle markant kunna rationalisera
parkeringssituationen. Även översyn av skyltning, övervakning och avgifter ska utföras.

Idag pågår utredningar i kommunen för att se om det finns möjlighet
att skapa ett resecentrum i anslutning till järnvägsstationen. Detta för
att ytterligare stärka knutpunkten och tydliggöra dess funktion samt
att förbättra trafikrörelserna för all busstrafik på främst Järnvägsgatan.

 Idag pågår utredningar i kommunen för en knutpunkt i anslutning till järnvägsstationen. Resmöjligheter med kollektivtrafik, lokalt och regionalt, anpassas till invånarnas behov utifrån arbete- och studerandependling.

Slutsatser
 En trafikplan för Arvika stad finns för stadens planering av
trafik. Trafikplanen bör revideras för att få ett bredare användningsområde för fysisk planering.
 Vid rusningstrafik begränsas framkomligheten vid Järnvägsgatan, Fallängsvägen och Palmviksområdet. Vid övriga tider
på dygnet utgör inte trafikbelastningen något bekymmer.
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I Jössefors finns en båthamn och här finns fotbollsplaner och elljusspår.

Jössefors
Historik
Jössefors är en gammal bruksort med industritraditioner. Under
1700-talet utvecklades en sågverksrörelse och under senare delen av
1800-talet uppförde ett tyskt företag ett träsliperi. Bruket eldhärjades
och 1918-1920 uppfördes ett nytt stort pappersbruk av Billerudskoncernen. Under 1900-talets början uppfördes en ny disponentbostad
efter ritningar av den dåvarande Stockholmsarkitekten Ferdinand
Boberg. Rester av bruksmiljön med bostaden är av kommunalt kulturhistoriskt intresse. Verksamhet pågick till 1969 då tillverkningen
flyttades till Gruvön. Flera små hantverksföretag fanns på orten.

Geografi och nulägesbeskrivning

Jössefors skola

Jössefors ligger på några kilometers avstånd från staden. Tätorten är
långsträckt, bebyggelse och industriområde är belägna längs med
länsväg 172 som löper genom samhället. Kommunen har i samarbete med Vägverket försökt få till stånd en separat gång- och cykelväg
mellan Arvika och Jössefors. I nuläget saknar Vägverket medel för
investeringen. Jössefors hade 850 invånare omkring 1980. Idag bor
här ca 740 invånare i huvudsak i villabebyggelse. Vattenverket i
Segerfors försörjer Jössefors med vatten och orten är knuten till avloppsreningsverket i Arvika. Några lediga tomter finns för villabebyggelse.

Industriverksamheten har varit och är fortfarande stark i Jössefors.
Här finns Bengt Lundin AB, Perfekta Industrier AB, Accona och
Glafsjordens Maskin och Svets AB, m.fl. företag.
Vid industriområdet i Jössefors pågår fördjupade studier i Länsstyrelsens regi angående markföroreningarna i området. Studierna omfattar även fiberbankarna i Glafsfjorden.

Slutsatser

På orten finns skolor för förskola, förskoleklass och år 1-3 samt ett
gruppboende för funktionshindrade.

 Rester av bruksmiljön med gamla disponentbostaden är av
kommunalt kulturhistoriskt intresse.

Biblioteksservice finns genom bokbussen med två hållplatser i Jössefors.
37

 Näringslivet i Jössefors är av strategisk betydelse för kommunen.
 Jössefors med sitt läge nära Arvika ger ett fördelaktigt pendlingsavstånd för studier och arbete.
 Att få till stånd en gång- och cykelväg mellan Arvika och
Jössefors är fortsatt prioriterat.
 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs länsväg 172 har bidragit till en tryggare miljö på orten.
 Utredning om markföroreningar från tidigare industriverksamhet pågår hos Länsstyrelsen.
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Viksälven. Segerfors ingår i den kommunala kulturmiljön.

Stadens omland
I Långvak ligger ett krukmakeri från 1870-talet, Övre Stortorpet.
Krukmakeriet är restaurerat till ursprungligt skick och förklarat som
byggnadsminne.

Med stadens omland avses landsbygden i Arvika västra församling.

Konstströmningarna i slutet av 1800-talet innebar att många konstnärer flyttade ut på landet och genom Christian Erikssons förmedling kom flera konstnärer till Arvika. När de ville slå sig ner för gott
i trakten bosatte sig de flesta i Rackstad och runt sjön Racken. De
kom att bilda Rackstadkolonin och man kan fortfarande få en god
uppfattning om miljön där konstnärerna levde och verkade.

Historik
Utmed stränderna vid Västra Sund återfinns en regional kulturmiljö
med ett flertal hällkistor samt ett stort antal gravrösen. Hällkistorna
härrör från den yngre stenålderns slutskede. Gravrösena dateras till
den äldre bronsåldern. Bosättningar på båda sidor om sundet finns
daterade till slutet av 1300-talet.
Kring sekelskiftet 1900 och årtiondena därefter uppfördes ett flertal
sommarvillor med attraktiva vattennära lägen, bl.a. Blåsut. Under de
senaste årtiondena har fritidsboendet ökat kraftigt samtidigt som fritidshus omvandlats till permanentboende.

Geografi och nulägesbeskrivning
Landskapet består till stor del av öppen mark där bebyggelsen är
samlad som exempelvis i Kärrsmossen, Högvalta, Brättne, Rackstad,
Perserud, Mötterud, Bålgård, Långvak och Dalen. Ett utbyggt länsvägnät finns i stadens omland. Kommunen svarar dessutom för drift
och underhåll av enskilda vägar.

I Humlekil finns en fornlämningsmiljö med ett antal gravrösen och
stensättningar från bronsåldern. Vid sjön Bjälvern finns ett mindre
gravfält. I Kärrsmossen finns en bykärna med väl bevarade gårdar i
jordbruksmiljö. I Perserud
finns en jordbruksby.
Samtliga utgör regionala
intressen för kulturmiljön.

Större skogsområden med rika möjligheter till fritid och rekreation
finns exempelvis vid Kinnaberget, Koppsäng, Vassvika, Rackstad
och Storkasberget. Vid Örvattnet i Perserud finns ett naturreservat
med öppna svagt välvda mossar och naturlig gammal skog. Sjön
Racken är kommunens vattentäkt med Mjögsjön som reservvattentäkt. För Racken finns skyddsföreskrifter och för Mjögsjön ska det
upprättas sådana före 2009.

Vid Segerfors anlades på
1840-talet ett järnbruk
vars produktion pågick
fram till 1868. Vadmalsstamp, husbehovskvarn
och sågverk fanns längs

Omlandet präglas av jord- och skogsbruk. I dag märks ett ökat intresse för villabebyggelse i bybildningarna.
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Exempel på företag är Wico AB, Kalenius handelsträdgård, Comfortbåtar AB, Johanssons Rör AB och Rackstad Bil & Delar AB.
Flera föreningar bedriver aktiviteter och har stöd från kommunen.
Vissa har egna anläggningar som bygdegårdar, Paradisets skjutbaneanläggning, Westombanorna, Jössestugan, Vassvikastugan, Koppsängstugan, Björnmyrastugan och Rackstad slalombacke. Några föreningar har verksamhet knuten till Westlanda Flygplats. För både
Westombanan och verksamheten vid Westlanda Flygplats är verksamheten reglerad dels med råd enligt miljöbalken och dels i avtal.

Slutsatser
 Området Västra och Östra Sund med Kinna och Koppsäng
bör utredas särskilt med tanke på det intresse som finns för
förtätning och omvandling från fritidshus till permanentboende. I stadens omland finns goda förutsättningar för rekreation
och ett rikt friluftsliv.
 En ny bullerutredning för Westlanda Flygplats bör tas fram.
Bullerstörningar från Westombanan och Westlanda flygplats
regleras i råd meddelade enligt miljöbalken.
 Skyddsföreskrifter finns för vattentäkten Racken. Skyddsföreskrifter för reservvattentäkten Mjögsjön ska tas fram före
2009.
 Fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor skyddas enligt
kulturminneslagen.
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