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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
1. Planbeskrivning
2. Genomförandebeskrivning
3. Plankarta
4. Behovsbedömning
5. Samrådsredogörelse
6. Utlåtande

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att leda om Arvid Olofssons väg
och dess anslutning mot Edanevägen. Detta underlättar för tung trafik till och
från Edane industriområde, samt avlastar samhället från den tunga trafiken med
ökad trafiksäkerhet och förbättrad trafikmiljö som resultat.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget i samhället Edane, som ligger ca 1,5 mil öster om
Arvika centrum.
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Kartan visar planområdet, orangemarkerat.
Areal
Planområdet är ca 1,2 ha.
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Markägoförhållanden
Arvika kommun är den största markägare inom planområdet, därefter ägs mark
av Banverket samt en privatperson.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Detaljplaneändringen har stöd i gällande översiktsplan 2007, vilken vann laga
kraft den 26 september 2008. Detta då planändringen syftar till en ombyggnad
av korsningen Edanevägen-Mangskogsvägen-Arvid Olofssons väg, vilket är en
del i arbetet med att trafiksituationen i Edane förbättras.
Detaljplaner
Planområdet omfattas av två detaljplaner.
Detaljplan

Markanvändning

Förslag
till
ändring
och
utvidgning av byggnadsplanen för
mellersta
delen
av
Edane
samhälle.
Fastställd den 11 juni 1968.

Bostadsändamål, fristående
kopplade hus och vägmark.

eller

Förslag
till
ändring
och
utvidgning av byggnadsplanen för
del av Arvika – Edane.
Fastställd den 9 augusti 1977

Bostadsändamål, fristående
samlingslokal, park och väg.

hus,

En planändring kommer att leda till att markanvändningen för bostäder i öster
samt för de tre obebyggda tomterna i nordväst ersätts av gata och natur.
Beslut om planläggning
Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2008 att ”verksamheten Samhällsbyggnad, miljö och service ges uppdraget att upprätta detaljplan för att pröva
ombyggnad av korsningen Edanevägen – Arvid Olofssons gata”.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Enligt behovsbedömningen, se bifogat dokument, till detaljplanen som
upprättades i samråd med Arvika kommuns Miljöstab bedöms planen inte
innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning
enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18§ behöver därför inte upprättas.
Behovsbedömningen visar dock på att en geoteknisk utredning behöver
genomföras, samt en en utredning av vibration då tung trafik trafikerar
området.
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Förutsättningar och förändringar
Natur
Förutsättning
Planområdet består i dagsläget av öppen mark i öster som avgränsas av en
träddunge av lövträd i söder. I nordväst finns även där öppen mark som är
planlagd för bostadstomter, men som aldrig blivit bebyggd.

Den öppna marken i nordväst,
som avgränsas av bostadshus i
väster och av gator i resterande vädersträck.

I öster ses den öppna marken som
avgränsas i söder av en träddunge.

Förändring
Ett genomförande av planförslaget leder till att delar av den öppna marken
ersätts av gata, och delar av den befintliga vägsträckningen ersättas av natur.
Detaljplanen anger bestämmelsen (NATUR) inom områden som skall vara
naturmarken.
Geoteknik
Förutsättning
En geoteknisk utredning har genomförts av Vägverket Konsult under oktober
2008. Utredningen visar på att undergrunden består, under 0,3 meter av siltig
mulljord, av 1,0 - 4,3 meter siltig lera på sand. Leran har torrskorpe-karaktär
ner till mellan 08 och 1,6 meter under markytan. Fast botten har registrerats
mellan 1,6 och 5 meter under markytan, där minsta djupet är närmast
järnvägen. Vid tidpunkten för den geotekniska undersökningen låg fri vattenyta
i markytan vid borrhål 2, motsvarande nivå +68,7. I borrhål 3 uppmättes fri
vattenyta 1,4 meter under markytan motsvarande nivå +63,1. Grundvattenytan
varierar med årstid och nederbörd.
Jord med siltinnehåll är flytbenägen vid vattenmättnad, och mycket tjälfarlig.
Alla schaktarbeten skall bedrivas med hänsyn till aktuell jordart och rådande
grundvattenyta. Schakt över grundvattenytan bedöms kunna ske som öppen
schakt. Vid schakt under rådande grundvattenyta erfodras lokal grundvattenavsänkning. Ledning kan förläggas med normal ledningsbädd.
Den nya vägen blir planare i profil än befintlig väg, ligger på bank och kommer
längre från bebyggelsen. Några skadliga vibrationer av vägtrafik bedöms därför
ej. Under byggtiden bör man ha restriktioner för vibrerande vält och
byggtrafik.
Inga sättnings- eller stabilitetsproblem föreligger.
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Förorenad mark
Förutsättning
Planområdet har inte tidigare använts för någon verksamhet som föranleder
misstanke om förorenad mark.
Förändring
Om markföroreningar påträffas t ex vid schaktning skall tillsynsmyndigheten
(miljöstaben) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken.
Fornlämningar
Förutsättning
Det finns inga kända fornminnen inom planområdet.
Förändring
Om lämningar påträffas i gräv- schakt- och byggarbetet skall länsstyrelsen
underrättas enligt kulturminneslagen.
Bebyggelse
Förutsättning
Väster om Arvid Olofssons väg, vilken leder till Edanes industriområde, finns
bostadsbebyggelse i form av 10 stycken friliggande villor. Det finns även
bostadsbebyggelse mot öster men dock ej direkt angränsande.
Förändring
I planförslaget föreslås ingen ny bostadsbebyggelse, dock föreslås en ny
byggrätt (T), för en busshållplats norr om Edanevägen i östra delen av
planområdet.
Gator och trafik
Gatunät

Korsningen Edanevägen - Arvid Olofssons väg – Mangskogsvägen. Till vänster
i bild syns även in- och utfarten till bostadsgatan Kyrksvängen.
5

Detaljplan för Korsningen Edanevägen – Arvid Olofssons väg- Mangskogsvägen – Planbeskrivning 6(12)
ANTAGANDEHANDLING

Förutsättning
I dagsläget förbinds Arvid Olofssons väg i en fyrvägskorsning med
Edanevägen och Mangskogsvägen. Edanevägen är huvudgata i samhället
Edane och stor del av trafiken går därför längs denna vägsträcka. Bostadsgatan,
Kyrksvängen, ansluter Arvid Olofssons väg strax söder om korsningen.
Arvid Olofssons väg korsar i planområdets södra del järnvägen, vilket sker i
form av en planskildhet.
Förändring
En idestudie har genomförts av SWECO VBB tillsammans med Arvika
kommun, Vägverket samt Moeleven Edanesågen. Idéstudiens syfte har varit att
ge förslag på hur det befintliga vägnätet kan förbättras för att uppnå en säkrare
trafikmiljö och skapa gynnsamma förhållanden för den tunga trafikens framkomlighet. Detaljplaneförslaget anses vara det förslag som är bäst ur olika
aspekter. Förslaget innebär att Arvid Olofssons väg och dess anslutning till
Edanevägen leds om för att underlätta för tung trafik till och från industriområdet, söder om planområdet, samt för att avlasta samhället Edane från tung
trafik och därmed öka trafiksäkerheten. Detta innebär att Arvid Olofssons väg
och Edanevägen knyts ihop med en stor radie. Arvid Olofssons väg flyttas ut ca
20 meter från befintligt läge, detta för att minska bullerpåverkan på de bostäder
som är belägna i väster samt att det ger plats för bulleråtgärder i form av
exempelvis en bullervall med ett lågt bullerplank. En ny infartsgata skapas för
bostadsområdet i väster. Detaljer för utformning av bl.a. bullerskydd kommer
att ses över i projekteringen som påbörjas under hösten 2008.
Gång- och cykeltrafik
Förutsättningar
Längs Edanevägen, Arvid Olofssons väg samt Mangskogsvägen finns
trottoarer längs båda sidor. Det finns även övergångställen placerade öster om
planområdets korsning samt på Mangskogsvägen.
Förändring
Edane skola är belägen i området nordväst om planområdet och korsningen och
anslutningsgatornas utformning blir därför viktig. Detta då barn skall korsa
gatorna för att komma till skolområdet. I och med att korsningen byggs
kommer därför övergångsstället flyttas något öster ut mot busshållplatsen. I
principskissen som visas här ovan visas var övergångsstället är föreslaget på
Edanevägen. Övergångsstället på Mangskogsvägen är lokaliserat på samma
plats som i dagsläget dock föreslås en utformning som leder till att hastigheten
sänks vid övergången.
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Illustrationen visar en principskiss för den nya sträckningen för Edanevägen
och Arvid Olofssons väg.
Kollektivtrafik
Förutsättning
Edanevägen trafikeras av landsbygdsbussar. Busshållplatser finns öster om
planområdet på vardera sidan av Edanevägen.
Förändring
Befintliga busshållplatser föreslås vara kvar, längs Edanevägens norra sida ges
dock en byggrätt (T) för en busskur.
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Bilden visar dagens övergångställ samt busshållplatserna på Edanevägen, där
den till vänster ibild kommer att bebyggas med en busskur.
Risker och störningar
Buller
Bebyggelsen längsmed Arvid Olofssons väg är placerad nära vägen, som
trafikeras av b.la. tungtrafik. Då korsningen nu föreslås utformas anorlunda
leder det till att avståndet mellan väg och bostäder ökar. En bullerutredning har
genomförts av SWECO för att se att riktlinjerna för buller uppnås.
Bullerberäkningen är utförd på fastighet Edane 2:22, vilken bedöms ligga
närmast vägen av de bostäder som är belägna inom bostadsområdet kring
Kyrksvängen.
De riktvärden som finns anger att för trafikbuller som normalt inte bör
överskridas vid nybyggnation av bostäder eller nybyggnad eller väsentlig
ombyggnad av infrastrukturen är:
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Följande indata har använts i bullerberäkningen:

Resultatet av den beräkning som genomförts visar:

Alternativ 1 visar bullervärdena i dagsläget så även alternativ 2, dock med ett
högre antal fordon. Alternativ 3, 4 och 5 redovisar bullervärden i framtiden då
Arvid Olofssons väg flyttats och korsningen utformats enligt förslaget.
Alternativ 5 redovisar det förslaget där en skärm placerats i naturområdet
mellan väg och bostäder.
Resultatet av bullerberäkningen visar den ekvivalenta nivån klaras både inne
och ute då Arvid Olofssons väg flyttas mot öster. En skärm behöver dock
uppföras mellan bostäder och väg för att klara de maximala nivåerna, enligt det
redovisade alternativet 5. Planbestämmelsen (skydd) har därför förts in på
plankartan i den allmänplatsmarken för natur mot bostadsbebyggelsen, vilket
innebär att det skall uppföras något sorts skydd så som bullervall och/eller
skärm så att riktlinjerna för buller uppfylls. Planbestämmelsen (vall/plank)
säkerställer även bullervallen och/eller bullerplank skall uppföras så att
riktlinjer för buller klaras mot befintliga fastigheter i väster. Skyddet kommer
även att fungera som en avskärmning mot billjus in mot byggnaderna väster
om den nya vägen.
Bullerberäkningar har även genomförts av Vägverket Konsult för fastigheterna
Edane 2:17 samt Edane 2:13.
Fastighet Edane 2:17, är belägen söder om ovanstående fastighet och
byggnaden på fastigheten ligger högre och antogs därför kunna vara utsatt för
bullernivåer över rekommenderade riktlinjer. Bullerberäkningen, vars resultat
redovisas här nedan, visar dock att riktvärden för vägtrafikbuller klaras och
inga åtgärder föreslås.
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Bullerberäkningen för fastigheten Edane 2:13, vilken är belägen norr om de
ovanstående fastigheterna och därmed närmast korsningen, visar att
riktvärdena inte kommer att överskridas. I beräkningen, vilken redovisas här
nedan, har nänsyn tagits till ombyggnaden av korsningen dock har inte
bullervallen och/eller planket tagits med. Trots att riktvärdena inte överskrids
kan det vara motiverat med bullerskyddet som föreslagits.

Farligt gods
Förutsättning
Farligt gods transporteras på både Edanevägen och Arvid Olofssons väg.
Förändring
Planförslaget leder inte till några förändringar då det gäller transporten av
farligt gods. Planförslaget innebär dock att Arvid Olofssons väg flyttas något
mot öster, och att avståndet mellan bebyggelse och väg därmed ökar samt att
det kommer att uppföras ett bullskydd i form av ett plank och/eller vall. Dessa
åtgärder anses alla ha positiva säkerhetsmässiga effekter.
Teknisk försörjning
Vatten- och avloppsledningar
Förutsättning
I Arvid Olofssons väg finns ledningar för vatten och avlopp, samt att det öster
om vägen finns en dagvattenledning.
Förändring
Ett plangenomförande kan komma att leda till att ledningarna behöver flyttas.
El
Förutsättning
Fortum har ledningar i Mangskogsvägen och därefter via Arvid Olfossons väg
till Kyrksvägen.
Förändring
Ett plangenomförande kan komma att leda till att ledningarna behöver flyttas.
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Tele
Förutsättning
Skanova har ledningar i alla vägsträckningar inom planområdet.
Förändring
Ett plangenomförande kan komma att leda till att ledningarna behöver flyttas.

Konsekvenser
Ett plangenomförande kommer att leda till att korsningen Edanevägen - Arvid
Olofssons väg – Mangskogsvägen kommer att byggas om och förskjutas något
mot sydväst. Ombyggnaden kommer att leda till att hastigheten minskar, att
trafiksäkerheten ökar samt att lasbilar som trafikerar Edane industiområde får
en bättre anslutning mot Edanevägen.
De enbostadshus som är belägen längsmed den västra sidan av Arvid Olofssons
väg kommer att få ett ökat avstånd mellan väg och fastighet, då vägen flyttas
något mot öster. Avståndet kommer att leda till att det blir möjligt med
bullerreduceradeåtgärder och att bullernivån därmed sänks för de befintliga
fastigheterna. Det enbostadshus som är beläget intill planområdets gräns i
nordväst kommer vid ett plangenomförande att få in- och utfarten till
bostadsområdet vid fastighetsgränsen i öster. In- och utfarten är dock endast för
bostadsområdet, och trafikmängden är därmed begränsad och bedöms därför
inte leda till några bullervärden över riktvärdena.
Då farligt gods transporteras längs Edanevägen och Arvid Olofssons väg anses
planförslaget som innebär åtgärder så som ett ökat avstånd mellan bebyggelse
och väg, bullerreducceradeåtgärder i form av ett plank och/eller vall få positiva
säkerhetsmässiga effekter.
Planändringen innebär att markanvändningen för sex stycken bostadstomter
ersätts av gata och naturmark. Bostadstomterna vilka tillkom 1960-talet då
gällande detaljplan togs fram är belägen längsmed Arvid Olofssons väg i öster
samt i planområdets nordvästra del. Att bostadstomterna tas bort anses positivt
då de är belägna intill Arvid Olofssons väg som är tillfartsvägen till Edane
industiområde och som därmed trafikeras av tung trafik.

Uppfyllelse av miljömål
Länsstyrelsen i Värmland har i januari 2008 antagit nya anpassade nationella
miljömål och delmål till de regionala förutsättningarna och förhållandena.
Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten i 16 områden, men Värmlands
län omfattas endast av 14 stycken, detta då länet inte berörs av miljömålen Hav
i balans och levande kust och skärgård samt storslagen fjällmiljö. För
miljömålet levande skogar ansvarar Skogsvårdsstyrelsen. Målen beskriver den
kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är
ekologiskt hållbara på lång sikt.
Det miljömål som berörs av planändringen är god bebyggd miljö. Målet
innebär delvis att trafikbullernivån ”ska ha minskat med 5 % till år 2010
jämfört med år 1998”, och är identiskt med det nationella. Planändringen
medför att bullerkällan d.v.s. Arvid Olofssons väg kommer att flyttas något
mot öster och därmed från befintliga bostadshus, samt att tomter som finns för
bostadsändamål i gällande detaljplan tas bort och ersätts med natur och väg. Ett
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plangenomförande skulle därmed medföra bättre boendemiljöer då buller
källan flyttas och bostadstomter som är belägna nära den trafikerade leden tas
bort och ersätts av natur, samt att bullerreduceradeåtgärder blir möjliga att
genomföra på allmänplatsmark för den befintliga bebyggelsen.

Revideringar
Inga förändringar har skett i planbeskrivningen efter utställningen.
Plankartan har dock kommit att justerats något efter utställningen av
detaljplanen. Detta då gatubredden utökas något.

Medverkande tjänsteman
Planbeskrivningen är upprättad av avdelningen planering och utveckling
genom planarkitekt Jenny Bollner, i samarbete med utredningschef Per-Olof
Persson.
Arvika den 22 december 2008 rev. den 25 februari 2009
Jenny Bollner
Planarkitekt
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DETALJPLAN FÖR KORSNINGEN
EDANEVÄGEN - ARVID OLOFSSONS VÄG
- MANGSKOGSVÄGEN

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Detaljplanegräns 3 meter utanför planområdet

Användningsgräns

ANVÄNDNING AV MARK

Allmänna platser

Trafik mellan områden

Lokaltrafik

Natur, Naturområde

Kvartersmark

Busskur

Utformning av allmänplats

skydd, område som skyddar mot störning.

Störningsskydd

Bullervall och/eller bullerplank skall uppföras så att riktlinjer för buller
klaras mot befintliga fastigheter i väster

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Kommunen är huvudman för allmänna platser.

Planavgit skall inte tas ut i bygglovet.

Detaljplan för

2009-04-14

2009-05-21

Till Planen hör:
Behovsbedömning, Planbeskrivning,
Genomförandebeskrivning, utlåtande

Laga Kraft

Antagande

Beslutdatum

Instans

Korsningen Edanevägen - Arvid olofssons väg Mangskogsvägen

Arvika kommun, Värmlands län

ANTAGANDEHANDLING

Upprättad 2008-11-06 rev. 2009-02-25

Jenny Bollner

Planarkitekt

