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Plankarta med bestämmelser
Illustrationskarta
Denna planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Fastighetsförteckning
Hälso- och säkerhetsutredning
Behovsbedömning

PLANBESKRIVNING
Syfte och
huvuddrag

Föreliggande plan är en ändring av gällande byggnadsplan med
anledning av att DINA Försäkringar i Brunskog har förvärvat
fastigheten för att bygga ett nytt kontorshus där. Gällande
byggnadsplan, fastställd 1968, medger bostadsändamål,
fristående eller kopplade i II plan.
Fastigheten gränsar i öster till en bensinstation och i söder till
järnvägen och är till viss del utsatt för störningar därifrån. En
förändring av markanvändningen från bostäder till kontor ger
en mer ändamålsenlig och lämplig användning av marken med
hänsyn till nämnda omgivning.

Plandata

Planens förenlighet
med miljöbalken

Planområdet omfattar enkom fastigheten Edane 1:388 i Arvika
kommun. Fastighetens areal är ca 0,17 ha. Området är beläget i
Edane som ligger ca 1,5 mil öster om Arvika, utmed Edanevägen
i samhällets östra del.
Ändringen av detaljplanen bedöms inte medföra
någon betydande miljöpåverkan. En separat
miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.
En särskild analys av risker och störningar med avseende på
nämnda bensinstation och järnvägstrafiken på Värmlandsbanan
har gjorts av konsultföretaget Atkins och bilägges
planhandlingarna.
Tidigare ställningstaganden

Översiktsplan/
Byggnadsplan

Utsnitt av gällande detaljplan

Gällande översiktsplan, laga kraftvunnen 2008.09.26
påtalar inga hinder för genomförandet av föreliggande
detaljplaneändring.
Översiktsplanen ger generellt stöd till nyetableringar i Edane
för att stärka underlag till service och skola.  Nybyggnation av
bostäder och lokaler för verksamheter bör tillstyrkas där så
marken bedöms vara lämplig.
Den intilligande järnvägen Värmlandsbanan utgör riksintresse
enligt PBL 3kap 8§.
Gällande byggnadsplan, ”för mellersta delen av Edane
samhälle”, fastställd 1968.06.11 anger bostadsändamål för
den aktuella fastigheten (markerad med svart streckad linje på
plankartan bredvid).
Byggrätten för bostäder i två plan samt tillhörande uthus omfattar
totalt ca 800 m2 inom fastigheten. Mot norr, öster och söder finns
en skyddszon med prickmarksområde som ej får bebyggas.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Naturområde
Mark och vegetation

Marken inom planområdet utgörs av en äldre trädgårdstomt,
tidigare bebyggd med ett bostadshus samt uthus som idag
är rivna. Äldre fruktträd samt några större medelstora granar,
björkar och buskar finns idag på tomten.

Tomten sluttar svagt åt söder och är bevuxen med äldre
fruktträd, buskar och gran. Grannfastigeheten är bebyggd
med uthus mot tomtgränsen

Tomtens norra del är något högre belägen. Utanför häcken går
Edanevägen.

Med den planerade nybyggnationen är avsikten att behålla
befintlig häck utmed gränsen mot Edanevägen. Enstaka träd i
gräns mot intilligande bostadsfastighet kan sparas samt träd,
buskar och gräsbevuxna ytor som är i gott skick och ej förhindrar
exploateringen.
Geoteknik

Konsultföretaget Atkins har studerat de geologiska kartbladen  
i närheten av Edane, SGU:s kartblad 11C, Arvika SO, skala
1:50.000. Generellt karaktäriseras trakten av riklig förekomst av
berg, sandig/siltig morän och lera/silt. Silt klassas som flytjord
och är ett extremt tjälfarligt material. Exakt hur jordlagerföljden
ser ut bör undersökas i samband med bygglovsskede. Den
föreslagna användningen som kontorsändamål bedöms lämplig.

Radon

Den planerade byggnationen ligger inom ett område som
benämns normalriskområde för radon. Kontorsbyggnad inom
normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande
konstruktion. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken
på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger
dock den som ska bygga och regleras därför i bygglovsskede.

Fornlämningar

Inga kända fornlämningar eller byggnadsminnen finns
inom planområdet. Om lämningar påträffas i gräv- schaktoch byggarbetet skall länsstyrelsen informeras enligt
kulturminneslagen.

Bebyggelseområde
Kontorshus

Den nya fastighetsägaren DINA Försäkringar i Brunskog avser
att uppföra en nytt kontorshus på fastigheten för den egna
verksamheten. Företaget som idag har ca 10 anställda på orten
har ett ytprogram med behov av ca 250 m2 kontorsyta. En
byggrätt KII för totalt 300 m2 kontorsyta, delvis i två plan medges
i planbestämmelserna.

Illustration av entréfasad på tänkt
kontorsbyggnad ritat av Husbygget
arkitektkontor Kjell Bandgren.

Illustration av entréplan med reception,
fem kontorsrum, personalrum, WC
samt utrymmen för arkiv och kopiering.
ritat av Husbygget arkitektkontor Kjell
Bandgren.

Garage

En garage- och förrådsbyggnad planeras utmed fastighetens
södra gräns på ett avstånd av 10 meter till närmsta spårmitt.
Byggnaden kommer på så sätt att åstadkomma en viss
dämpning av störningar från järnvägstrafiken.

Parkering

Den planerade verksamhetens totala behov av parkeringsplatser
bedöms uppgå till 14 st varav 11st till personalen samt 3 st till
besökande. Illustrationen visar ett garage för ca 12 st bilar och
två ytor där öppna oskyddade parkeringsytor kan anläggas.

Avskärmning mot jvg

Ett stängsel längs med fastighetsgränsen mot järnvägsområdet
kan motiveras med hänsyn till säkerhetsrisker vid järnvägstrafik
genom tätort. Den tänkta garagebyggnaden bedöms dock ge
tillfredsställande avskärmning och kan därmed undanröja behov
av stängsel. En bestämmelse p3 för krav på avskärmning med
stängsel alt garage mot järnvägen införs på plankartan. Frågan
bör aktualiseras i bygglovsskedet och lösas i samråd med
banverket.

Marksektion från spårmitt på Värmlandsbanan (röd streckad linje) med
redovisade avstånd till fastighetsgräns
respektive planerad garagebyggnad.
Illustration av space studio.

SPÅRMITT JÄRNVÄGEN

7 m till fastighetsgräns

10 m till garage

Vidare införs en bestämmelse p4 där minsta godkända avstånd
mellan öppna oskyddade parkeringsytor och närmsta spårmitt
sätts till 15 meter.
Gator och trafik

Fastigheten skall ha en in- och utfart mot Edanevägen i norr
med möjlighet till vändplats för servicefordon inne på tomten. En
översyn av Edanevägen pågår för att förbättra trafikmiljön.

Service

Den tänkta kontorsfastigheten kommer med sitt läge centralt i
Edane att ha god tillgänglighet till ortens serviceutbud.

Vatten och avlopp

Fastigheten saknar idag anslutning till kommunalt vatten och
spillvatten. Kringliggande fastigheter är anslutna och matas med
separata serviser öster- respektive västerifrån. I samband med
genomförandet av denna detaljplan skall Edane 1:388 också
anslutas. Kommunen skall bygga ut erforderliga serviser fram till
tomtgräns.

Dagvatten

Kommunen har inget nät för omhändertagande av dagvatten i
området. Utmed Edanevägen finns ett dagvattensystem som
tillhör vägverket. Kommunen förordar lokalt omhändertagande
av dagvatten LOD på den egna fastigheten genom
fördröjningsmagasin och genomsläppliga markskikt.

El

Ansvarig eldistributör för Edane är Fortum. Kabel till fastigheten
kommer att förläggas från kabelskåp 222-2-1 eller nätstation
T222 i servicehuset beroende på hur stor anlutningen blir.

Värme

Fastigheten skall uppvärmas med enskild anläggning.

Avfall

I det aktuella området sker reguljär sophämtning ifrån kärl
placerat i fastighetsgräns. På en mindre yta invid infarten
medges en byggrätt, sop, för ett skärmtak eller liknande
anordning.
En återvinningsstation för glas, metall, förpackningar och
tidningar finns utmed Edanevägen ca 200 meter från fastigheten.
Under innevarande år pågår arbetet med att ta fram en ny
avfallsplan för kommunen. Den utreder bl a möjligheten att
avskilja matavfallet från övriga sopor. Avfallsplanen förväntas gå
till politisk prövning och vinna laga kraft under 2009.

Störningar och risker/

Konsultfirman Atkins har i rapporten ” Hälso och
säkerhetsutredning för Edane 1:388 ” redovisat bullernivåer, risk
för problem med vibrationer för kontorsfastigheten, risker med
anknytning till bensinstationen (Edane 1:169) och farligt gods
på järnvägen. Nedan följer en sammanfattning och rapporten
bilägges planhandlingarna i sin helhet.

från Edanevägen;

En beräkning av buller från Edanevägen visar att varken
riktvärden för inomhusnivå eller för utomhusnivå riskerar att
överskridas oavsett var på fastigheten byggnaden placeras.

från järnvägen;

Buller från godstrafik på järnvägen är dimensionerande. Vid
nybyggnation kan dock anpassningar av fasader göras så att
en dämpning om ca 40 dB(A) möjliggörs. En planbestämmelse
m1 införs på plankartan om anpassning av fasader så att buller
inomhus i kontorslokaler ej överskrider 60 db(A) max och 40
db(A) ekvivalent. Banverket ställer vidare krav om ett minsta
avstånd på 30 meter mellan närmsta spårmitt och fasad på den
planerade kontorsbyggnaden.

från bensinstationen;

Risker och störningar från den intilliggande bensinstationen
utgörs först och främst av explosionsrisker i samband med
påfyllning från tankbil till cistern. Långsiktiga effekter av
störningar i form av buller, ljus, lukt och höga halter av kolväten,
kväveoxider etc blir i regel dimensionerande för bebyggelse.
Räddningsverket rekommenderar ett minsta skyddsavstånd
om 25 meter mellan lossningsplats för tankfordon och
kontorsbyggnaden samt 6 meter till parkeringsplatser. Likaså
bör byggnaden förses med avstängningsbar ventilation
orienterad bort från riskkällan. Planbestämmelser p1, för
placering av avstängningsbar ventilation och p2, för brandklassat
fasadmaterial införs på plankartan för att tillgodose dessa
säkerhetsaspekter.

Förorenad mark

Inga uppgifter har framkommit angående förorenad mark inom
planområdet. Skulle föroreningar påträffas under tex kommande
schaktningsarbeten skall miljöstaben omgående informeras och
lämna tillstånd innan arbetet kan fortsätta.

KONSEKVENSER
Miljökonsekvenser

Den planerade verksamheten på Edane 1:388 kommer vid
planens genomförande inte ha någon märkbar negativ direkt
påverkan av miljön i Edane.
En ökad näringslivsverksamhet lokalt i Edane bedöms på
långsikt istället ge positiva effekter på miljön bl a genom minskad
pendling, ökad lokal närvaro och servicenivå. Den aktuella
kontorsbyggnaden kommer att uppföras med miljövänliga
byggmaterial i en energibesparande byggnadskonstruktion.

Miljömål/

Den aktuella planändringen berör i första hand målen för ”god
bebyggd miljö”. Det påverkas genom buller, avfall, energiåtgång i
byggnader samt byggnaders påverkan på hälsa. Genomförandet
av detaljplanen bedöms öka möjligheterna att uppnå miljömålen
för Värmlands län.

Buller

Hälso- och säkerhetsutredningen som bilägges planhandlingarna
visar att buller från järnvägen är dimensionerande för fastigheten.
Avgränsningar i byggrätten med minsta godtagbara avstånd
på 30 meter mellan den planerade kontorsbyggnaden och
närmsta spårmitt och planbestämmelser om bullerdämpande
åtgärder i fasad säkerställer att miljömålet avseende bullerstörda
inomhusmiljöer uppfylls.  

Avfall

Avfallsplanen för Arvika kommun som förväntas vinna laga kraft
under 2009 utreder möjligheten att avskilja matavfall från övriga
sopor. Detta kan på sikt leda till att miljömålet om återvinning av
matavfall uppfylls.

Energi

Den planerade kontorsbyggnaden projekteras av ett
arkitektkontor med specialistkompetens för miljövänligt
byggande. Byggnaden ritas med en konstruktion i trä och väl
tilltagen cellulosaisolering vilket ger en låg energiförbrukning.

Inomhusmiljö

Byggmaterialen och ytskikten skall vara naturliga och utan
skadliga emissioner för att åstadkomma en hälsosam
inomhusmiljö.
ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid

Planens genomförandetid är 5 år från det att planen vinner laga
kraft. När genomförandetiden löpt ut har fastighetsägaren inte
längre rätt till ersättning.

Planavgift

Planavgift skall ej tas ut i samband med bygglov.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planförfattare

Detaljplanen har upprättats av arkitekt Måns Hallén, space studio
i Edsleskog på uppdrag av DINA Försäkringar i Brunskog.
Plankarta och illustrationskarta är ritad av assistent Eva Nilsson
Husbygget Arkitektkontor. Samarbete med Arvika kommun har i
första hand skett genom planarkitekt Jenny Bollner.

Edsleskog dag som ovan

..............................
planförfattare
arkitekt Måns Hallén
space studio

....................................
handläggande planarkitekt
Jenny Bollner
Arvika kommun

