Sidan 1 av 18

ANTAGEN 2009-05-11
LAGA KRAFT 2009-06-09

DETALJPLAN
för Fogden 2
Arvika Kommun

Vy från Köpmangatan mot sydväst. Dagens utseende.

ANTAGANDEHANDLING
PLANBESKRIVNING

Detaljplan för Fogden 2

Planbeskrivning 2009-03-31

Sidan 2 av 18

PLANHANDLINGAR









Grundkarta
Fastighetsförteckning
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Plankarta
Behovsbedömning
Samrådsredogörelse
Utlåtande

SYFTE
Planens syfte är att skapa förutsättningar för butiks- kontors- och bostadsbebyggelse i
kvarteret. Ett maximalt utnyttjande av de byggrätter planen skapar möjliggör högst 23 våningar med bostäder ovanpå en bottenvåning och överbyggd gård innehållande
butiker eller annan centrumnära verksamhet. Under hela bottenvåningen kan en
källarvåning byggas med parkeringsplatser och förråd för i första hand de boende i
kvarteret. Det är möjligt att bebygga kvarteret i en mindre omfattning än vad den
tillåtna byggrätten medger, och då gärna integrera den befintliga byggnaden med ny
bebyggelse.

Från kyrkogatan västerut

PLANFÖRFARANDE

Ovan: Planområdet med illustrerad tänkbar bebyggelse från Kyrkogatan österut.

Planen kommer att handläggas med ett normalt planförfarande med utställning enligt
PBL kapitel 5.

Detaljplan för Fogden 2

Planbeskrivning 2009-03-31

Sidan 3 av 18

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap. MB (miljöbalken)

PLANOMRÅDET
Läge och berörda fastigheter
Det aktuella området är beläget i Arvika centrum knappt 100 m nordväst om torget
vid järnvägsstationen.
Planområdet omfattar fastigheten Fogden 2 och begränsas av Kyrkogatan i norr och
Köpmangatan i öster. I söder och väster begränsas planområdet av fastigheterna
Fogden 3 och 5. Fogden 3 är bebyggt med en 1-plans byggnad med brandmur mot
planområdet. I denna fastighetsgräns finns också ett staket. Fogden 5 är bebyggt med
en 3-plans byggnad med brandmur mot planområdet. Samt en 1-vånings byggnad
med yttervägg mot planområdet.

Karta över planområde. Områdesgräns markerad med punktstreckad linje
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Ovan: Fogden 2 mot nordväst

Areal
Det aktuella området är 0,14 ha stort.
Markägoförhållanden
Fastigheten Fogden 2 ägs av Fastighets AB LE Lundberg.
Fastighetsbeteckningar med tillhörande fastighetsägare och eventuella rättighetsägare
framgår av fastighetsägarförteckningen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
En ny översiktsplan för Arvika Kommun, ÖP07 är antagen av KF 2007-11-26 och
vann laga kraft 2008-09-26. Föreliggande detaljplan har uttalat stöd i ÖP07 och är
utpekat som ett förtätningsområde för bostäder och centrumnära verksamhet.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet omfattar en del av – förslag till ändring av stadsplanen för del av Kv.
Fogden Arvika – fastställd den 25 februari 1965. Planen omfattar hela kvarteret
Fogden och möjliggör bebyggelse för bostads- och handelsändamål i tre våningar
och en högre exploateringsgrad jämfört med dagens förhållanden. Den byggnad i
hörnet Kyrkogatan – Köpmangatan ges ingen säkerställd byggrätt.
Planområdet gränsar på alla sidor till ovanstående stadsplan.
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Ovan: Gällande detaljplan med aktuellt planområde markerat.

Bostadsförsörjningsprogram, näringslivsprogram etc.
Arvika Kommun har upprättat ett vägledande och styrande dokument för kommunen
benämnt – Vision Arvika 2010. Visionen utgår från begreppen trivsel, tillväxt,
kompetens och bärkraft, och syftar till att vägleda och styra samhällsutvecklingen
mot ett långsiktigt hållbart samhälle. Denna vision är ett underlag för den antagna
översiktsplanen för Arvika Kommun. Föreliggande detaljplan kan ses som ett led i
nämnda utveckling, där Fogden nämns som ett av de kvarter i centrum som kan
förtätas och utvecklas.
Program för planområdet
Någon speciell programhandling har ej upprättats för planområdet då detaljplanen
upprättas i full enlighet med ÖP07.
Behovsbedömning
Enligt behovsbedömningen till detaljplanen bedöms planen inte innebära risk för
betydande miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt Planoch bygglagen 5 kap. 18§ behöver upprättas.
Behovsbedömningen anger dock att luftkvaliteten, trafikbullersituationen samt
kulturhistoriska värden behöver belysas i planarbetet.
En bullerutredning har utförts avseende trafikbuller och dess påverkan på de
planerade bostäderna inom planområdet. Utredningen innefattar bl a beräkningar av
trafikbuller. En sammanfattning av denna utredning finns under rubriken Ljudnivå,
vägtrafikbuller i denna planbeskrivning.
En antikvarisk utredning har utförts med hänsyn till kulturhistoriska värden för
kvarteret. En sammanfattning av denna utredning finns under rubriken
Byggnadskultur och gestaltning i denna planbeskrivning.
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH
KONSEKVENSER
Natur
Mark och vegetation
Planområdet sluttar svagt från norr mot söder. Den totala höjdskillnaden är ca en
meter.
Förutom hörnbyggnaden i nordöst och skärmtaket i sydväst är fastigheten obebyggd.
Marken är till största delen hårdgjord med asfaltbeläggning. Den vegetation som
finns är mindre lövträd och buskar i rabatter mot Kyrkogatan och i direkt anslutning
till hörnbyggnaden.
Den asfalterade gårdsplanen innehåller parkeringsplatser och ett tillfartsområde för
lastning och lossning av gods från och till möbelaffären Jysk. I anslutning till
varumottaget i sydväst finns också ett mindre upplagsområde.
Plangenomförandet innebär att hela ytan på Kv. Fogden 2 i ett maximalt utnyttjande
av de byggrätter som skapas kan bebyggas med bostäder och centrumverksamhet
ovanpå ett garage med lägenhetsförråd under mark. Den befintliga vegetationen
kommer i ett sådant scenario att tas bort i sin helhet. Det nya terrassbjälklaget ger
dock möjlighet till att utföras med gräsytor och mindre buskar/träd som del av den
nya gårdsmiljön för bostäderna.
Geoteknik
En geoteknisk utredning har ej utförts. Erforderliga grundundersökningar kommer att
utföras i samband med plangenomförandet.
Förorenad mark
Området innehåller inga kända markföroreningar. Marken inom kvarteret har enligt
Arvika kommuns miljöstab inte använts till sådant ändamål som kan ha bidragit till
att förorena marken varför en miljöteknisk markundersökning inte kommer att
genomföras inom ramen för planarbetet.
Om markföroreningar påträffas vid markarbeten och byggnation skall
tillsynsmyndigheten informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken.
Radon
Från 1993 finns en markradonutredning för Arvika Kommun utförd av Geofysik.
Enligt denna är det aktuella området klassat som normalriskmark. I bygglovsskedet
skall utredas kring behovet av byggande i radonskyddat utförande.
Bebyggelseområden
Planområdet innehåller endast en byggnad idag, innehållande 2 butiker i
bottenvåningen och 2 bostadslägenheter däröver.
Ett maximalt utnyttjande av tillskapade byggrätter innebär att denna hörnbyggnad
rivs och att fastigheten bebyggs med nya bostäder ovanpå garage och förråd i källare
samt bottenvåning med centrumverksamhet innehållande t ex handel och kontor.
Bostadsbebyggelse kan uppföras dels som randbebyggelse mot Kyrkogatan och
Köpmangatan och dels som en huskropp i gränsen mot Fogden 5 i väster. Bostäderna
placeras kring en ny innergård på terrassbjälklaget över bottenvåningen. Bostäderna
mot gatan får utföras i plan 2 och 3 samt en 4:e indragen våning. Bostäderna mot
Fogden 5 får utföras i plan 2 och 3.
Detaljplan för Fogden 2
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Ovan: Planområdet med illustrerad tänkbar bebyggelse från Köpmangatan söderut.

Ovan: Planområdet med illustrerad tänkbar bebyggelse från Kyrkogatan västerut.

Totalt kan kvarteret maximalt komma att innehålla 20 – 25 lägenheter. Uteplatser till
lägenheterna skall anordnas mot gården och i vissa fall även mot gatan.
Byggnadskultur och gestaltning
Angränsande byggnader runt planområdet är av varierande storlek och utformning.
På norra sidan om Kyrkogatan intill korsningen mot Köpmangatan finns en
gråputsad byggnad i 2½ till 3 plan, med sadeltak belagd med slät plåt. Intill denna,
västerut finns en 4½-plans putsad byggnad med balkonger mot gatan. Sadeltaket är
belagt med slät plåt.
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Ovan: Bebyggelsen längs Kyrkogatan.

Nordost om korsningen Kyrkogatan – Köpmangatan finns en 2½-plans putsad
byggnad med sadeltak som är belagt med slät plåt.
Sydost om korsningen finns en 4-vånings byggnad med tegelbelagt sadeltak.
Sammanbyggd med denna och söder om finns en parkeringsbyggnad i 2 plan och
utan fönster i fasaden mot Köpmangatan.
I söder möter det aktuella området ett staket och en brandmur av tegel mot en
1-vånings bakomliggande byggnad. I väster finns också en brandmur i gränsen mot
en 3-vånings byggnad på fastigheten Fogden 5. Brandmuren övergår i ytterväggen
för en 1-vånings putsad byggnad med slätt plåttak.

Ovan: Brandmurar mot Fogden 3 och 5..
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För den aktuella fastigheten med hörnbyggnaden mot korsningen Kyrkogatan –
Köpmangatan har en antikvarisk förundersökning gjorts då den enligt det
kulturprogram som togs fram under 1994 av Arvika Kommun är betecknat som
”Stadshistoriskt intressant byggnad och byggnad med miljövärde”. I det regionala
kulturmiljöprogrammet ”Ditt Värmland” är Arvika innerstads ursprungliga gatunät
och kvartersindelning med småskalig bebyggelse utpekad som karaktärsskapande
element som bör värnas.
Förundersökningen har utförts i syfte att mer i detalj redogöra för de kulturhistoriska
värden bebyggelsemiljön besitter i sig själv och för dess kulturmiljövärden i
förhållande till omgivningen så att väl underbyggt faktaunderlag finns för kommande
beslut.
Enligt förundersökningen besitter den befintliga byggnaden stora kulturvärden
miljömässigt, arkitektoniskt, historiskt och som dokument över 2 epoker i stadens
utveckling. Utredningen rekommenderar att byggnaden bör skyddas i detaljplan för
att förhindra att den rivs. Utredningen visar vidare på att ny byggnad på platsen
endast får tillkomma som ersättning för befintlig och att den i placering och volym
skall överensstämma med den ersatta.
Den antikvariska förundersökningen visar alltså att byggnaden inom tomten besitter
höga regionala och lokala kulturvärden, ett s k allmänt intresse för kulturhistoria.
Detta intresse och anspråk behöver viktas mot övriga allmänna intressen, vilka i detta
fall utgörs av ett allmänt intresse av attraktiva, centralt belägna bostäder samt
möjliggörande av likaledes centralt belägna verksamhetsytor. Det är i Arvika
innerstad brist på stora, sammanhängande rationella lokaler, vilket behövs för att
kunna bibehålla och öka Arvika stads attraktionskraft som västra Värmlands
handelscentrum med ”riktiga” upplevelsevärden – dvs en stadsmiljö. Att locka
handelsetableringar till Arvika centrum är mycket viktigt som motvikt till
marknadskrafter som kan önska externa handelsetableringar vilket på sikt hotar att
utarma Arvika innerstad.
Kommunen ser i första hand helst att en exploatör beaktar möjligheten att bebygga
kvarteret och tillskapa rationella verksamhetslokaler och bostäder samtidigt som det
allmänna intresset ur kulturmiljösynpunkt beaktas, dvs att den befintliga byggnaden
kan bibehållas och integreras med ny bebyggelse. Kommunen vill ändå ge en
möjlighet för ett maximalt utnyttjande av tomten då det allmänna intresset av
innerstadsutveckling är mycket starkt och har sedan årsskiftet 2007 – 2008 stöd i
PBL 2 kap. §2 där även en god ekonomisk tillväxt och ekonomisk konkurrens skall
främjas.
Ett maximalt utnyttjande – som alltså inte är tvingande – av de byggrätter som
planen tillskapar medför att den befintliga byggnaden får rivas för att bebygga
tomten som i källare och i gatuplan täcker hela tomtytan och avslutas 3 våningar med
bostadsbebyggelse mot gatan och 2 våningar med bostäder mot gränsen i väster till
Fogden 5.
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Ovan: Sektion 1 (genom Köpmangatan) som illustrerar ett maximalt utnyttjande av byggrätterna.

Detta innebär alltså totalt 4 plan mot gatorna varav det översta planet kommer att
vara indraget i förhållande till fasadlivet mot gatan i syfte att minska den upplevda
höjden av bebyggelsen. Detta införs även som bestämmelse på plankartan.
Bebyggelsens skala i ett maximalt utbyggt fall ger en god stadsbild och harmonierar
väl med omkringliggande bebyggelse och förstärker kvarterets centrala läge genom
en högre täthet och exploateringsgrad.
Bottenvåningen kommer att betonas genom en högre våningshöjd för att precis som
idag visa att butiker är det dominerande inslaget mot framförallt Köpmangatan. Det
är också viktigt att dela upp fasaden mot gatan vertikalt. Byggnadens hörn mot
Köpmangatan – Kyrkogatan kommer att fasas av precis som dagens byggnad.
Nya byggnader skall uppföras med putsade fasader eller tegelfasader vilket
säkerställs genom planbestämmelse.

Ovan: Sektion 2 (genom Kyrkogatan) som illustrerar ett maximalt utnyttjande av byggrätterna.

Kommunen menar dock att det är möjligt att bebygga kvarteret i en mindre
omfattning än vad den tillåtna byggrätten medger, och då gärna integrera den
befintliga byggnaden med ny bebyggelse. Om byggnaden kommer att rivas skall
dokumentation av byggnaden ske genom kommunens försorg.
Service
Planområdet innehåller ingen offentlig service idag. Det finns kommersiell service
idag i form av två butiksverksamheter. Fastigheten är belägen mitt i centrum nära
torget och järnvägsstationen.
Närmaste vårdcentral finns ca 600 m österut, alldeles norr om Kyrkogatan.
150 m väster om planområdet finns biblioteket.
Simhall och sporthall är belägna ca 200 m norr om planområdet. Intill denna
byggnad finns också skolor för högstadium och gymnasium.
Ny kommersiell centralt belägen service kommer att möjliggöras i och med
plangenomförandet.
Detaljplan för Fogden 2
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Tillgänglighet
Entréer och kommunikationsstråk skall göras tillgängliga för rörelsehindrade och
personer med nedsatt syn. Rullstolar och rullatorer bör kunna framföras med lätthet.
Detaljutformning avs. bredder, trösklar, hissar mm i och till byggnader regleras i
samband med bygglovsprövning.
Betr. tillgänglighet för brandfordon se under rubriken brandteknisk försörjning.
Friytor
Lek och rekreation
Planområdet innehåller inga ytor för lek eller rekreation idag.
Plangenomförandet ger möjlighet till mindre ytor för lek eller rekreation på
innergården och i ett maximalt utbyggt fall på den nya innergården ovanpå
terrassbjälklaget. Innergården är väl bulleravskärmad från gatornas fordonstrafik och
även vindskyddad.
I den närliggande stadsparken finns goda möjligheter till lek och rekreation.
Gångavståndet till parken är ca 400 m.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet omges av Kyrkogatan i norr och Köpmangatan i öster och omfattar en
liten areal gatumark (allmän platsmark).
Trafiken leds förbi planområdet via den enkelriktade Köpmangatan söderifrån från
vilken man kan svänga västerut på den enkelriktade Kyrkogatan eller fortsätta längs
den enkelriktade Köpmangatan norrut.
Öster om korsningen med Köpmangatan är Kyrkogatan en gågata.
Trafikflödena på Köpmangatan och Kyrkogatan uppskattas av kommunen till 1500
resp. 1000 fordon per årsmedeldygn, varav ca 4% tung trafik som i princip alltid går
under dagtid. Ingen betydande trafikökning förväntas på aktuella planavsnitt.
Det är genom lokala trafikföreskrifter förbjudet för obehörig trafik att i Arvika
innerstad (där planområdet är beläget) köra eller parkera fordon alla dagar mellan kl
23.00 och 04.00.
Gång- och cykeltrafik sker via det ordinarie gatunätet med anslutande trottoarer.
För att ge en trafiksäkrare och bredare trottoar framför hörnet mot gatukorsningen
utformas planen så att den byggbara delen av planområdet avslutas med ett avskuret
hörn mot nordost vilket också knyter an till den befintliga byggnadens utformning
och särart.
Kollektivtrafik
Järnvägsstationen är belägen ca 250 m sydost om planområdet. I anslutning till denna
finns busshållplatser för lokal och regional trafik på Järnvägsgatan.
Bussgaraget med ett hållplatsläge är belägen i Palmviken, ca 250 m väster om
planområdet.
Planområdet är mycket lämpligt lokaliserat i förhållande till kollektivtrafik och
främjar också nyttjande av gång- cykel- och kollektivtrafik.
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Parkering, varumottag, utfarter
Tillfarten till planområdet sker idag via Köpmangatan som är enkelriktad norrut.
Från gatan når man idag möbelaffären Jysk´s varumottag på gården samt ett antal
parkeringsplatser.
På östsidan av Köpmangatan finns idag snedställda, allmänna bilplatser mot fasaden
av byggnaden inom kv. Juvelen.
Plangenomförandet innebär att möbelaffärens tillfart till sitt varumottag behöver
flyttas till Magasinsgatan på västsidan av kv. Fogden.
Tillfarten till planområdet kommer även fortsättningsvis att ske från Köpmangatan
med in/utfart till garage i källare och lastkaj i bottenplan.
In- och utfart via Kyrkogatan kommer ej att tillåtas. Denna bestämmelse införes på
plankartan.
Varutransporter till planområdet kommer i första hand att ske från Kyrkogatan
genom utnyttjande av de två kantstensparkeringar som finns norr om planområdet
under dagtid. Vissa mindre varutransporter kan ske även från Köpmangatan via en
inbyggd lastkaj inom kvarteret, antingen i gatuplan eller t ex via parkeringsgarage
och varuhiss. Varutransporter får endast ske vissa tider av dygnet (ej helger).
Besökande till butikerna i byggnaden hänvisas till allmänna parkeringsplatser i eller i
anslutning till stadskärnan.
Störningar
Luftföroreningar
Miljöstaben inom Arvika kommun har under åren 1999-2004 deltagit i Urbanprojektet i syfte att sammanställa luftkvalitetsmätningar under vintersäsongerna (mht
temperaturinversion) i förhållande till miljökvalitetsnormer (MKN), gränsvärden och
miljömålet frisk luft.
Enligt mätningarna mellan 1999-2004 har luften i de centrala delarna av Arvika höga
halter av partiklar (PM10), VOC (bl a bensen) och polyaromatiska kolvägen (PAH).
Miljökvalitetsnormerna för PM10 (dygnsmedelvärde), förslag till MKN för PAH
samt miljömålet för bensen år 2020 bedöms svåra att klara totalt sett. Miljöstaben har
vidare fortsatt mätningar av flyktiga organiska ämnen, sk VOC under åren 20042007 på ett flertal platser inom staden.
De uppmätta värdena av bensen jämförs med förordningen (2001:527) om
miljökvalitetsnormer för utomhusluft, utfärdad av regeringen den 7 juni 2001. Enligt
denna får bensen inte förekomma i utomhusluft med mer än 5µg/m³ som
årsmedelvärde under ett kalenderår. Detta skall vara uppfyllt senast år 2010.
Enligt de genomförda veckomätningarna har veckomedelvärdena för bensen och
VOC minskat med ca 27% mellan åren 2001-2007. Enligt miljöstabens rapport
överskrids veckomedelvärdet för bensen ej för det aktuella planområdet. Värdet
varierar mellan nedre utvärderingströskeln (NUT), som är 2,0 µg/m³ och övre
utvärderingströskeln (ÖUT) som är 3,5 µg/m³. Mellan 2001-2007 under
vinterhalvåret som mätningar utförts är vinterhalvårsmedelvärdet av bensen 2,1
µg/m3 luft. Årsmedelvärdet bedöms dock vara mindre än 5µg/m³ för Arvika stad och
i anslutning till planområdet.
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Den största källan till föroreningar av luften är enligt miljöstabens bedömning
trafiken. Då både MKN för PM10 och PAH samt miljömål för bensen på sikt kan bli
svåra att nå är det viktigt att planera för en minskning av trafik inom de centrala
delarna av staden. Ett genomförande av planen medför en marginell ökning av
trafiken på kringliggande gator. Planens centrala läge i staden möjliggör också att en
stor del av transportbehovet kan tillgodoses genom gång- cykel- och kollektivtrafik
vilket bidrar till att skapa lägre luftemissioner. Detaljplanen bedöms därför totalt sett
inte bidra till en ökning av utsläppen och till att MKN överskrids utan till en
långsiktigt hållbar utveckling av staden även med hänsyn till hälsa och säkerhet.
Ljudnivå, vägtrafikbuller
Planområdet är idag utsatt för bullerstörningar från vägtrafiken på de gator som
omger planområdet. I behovsbedömningen till planen framgår att bullerproblematiken särskilt skall belysas i planarbetet.
Riktvärden för trafikbuller samt avstegsfall
Enligt riksdagens proposition 1996/97:53 gäller följande riktvärden för trafikbuller:
U

En bullerutredning har utförts av WSP där de störningar området är utsatt för från
trafiken på Köpmangatan och Kyrkogatan och planområdets kringliggande gator
beräknats. Beräkningarna utgår från en bedömd situation år 2015. Bedömningen är
gjord på basis av aktuella trafikmätningar med angivande av fordon per
årsmedeldygn.

Ovan: Trafikflöden som använts vid bullerberäkningen. PM Trafikbuller, WSP, 2007-10-26
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Bullernivåer har beräknats i olika punkter utifrån en möjlig utformning av byggnaden
vid ett maximalt utnyttjande av de byggrätter som tillskapas. Punkterna har valts så
att samtliga fasader med uteplatser med olika våningshöjder är med. De tidigaste
schematiska beräkningarna visade att utan speciella åtgärder klaras inte alla
riktvärden enligt riksdagens proposition 1996/97:53.

Ovan: Beräkningspunkter som använts vid bullerberäkningen. PM Trafikbuller, WSP, 2007-10-26

För eventuella avsteg har Boverket upprättat rekommendationer sammanställda i sin
rapport från november 2007 ”Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid
planering för och byggande av bostäder”. Enligt denna rapport gäller följande vid
avsteg från riktvärden:

Definition på tyst sida enligt boverkets rapport från november 2007:
”Tyst sida i urban bostadsbebyggelse är en sida med en dygnsekvivalent ljudnivå
som är lägre än 45 dBA (frifältsvärde, med sambandet +3 dBA två meter från fasad
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och +6 dBA intill fasad) som en totalnivå - dvs det sammanlagda ljudet från olika
källor tex trafik, fläktar och industri. Den tysta sidan bör därutöver vara visuellt och
akustiskt attraktiv att vistas på.”
När ljudnivån på trafiksidan är 55-65 dBA bör det alltid eftersträvas att en tyst sida
skapas, ekvivalent ljudnivå lägre än 45 dBA vid fasad och vid uteplats. I situationer
där det har visats att detta inte är möjligt bör en ljuddämpad sida kunna garanteras,
ekvivalent ljudnivå mellan 45-50 dBA.

Ovan: Beräkningsresultat ekvivalent och maximal ljudnivå. PM Trafikbuller, WSP, 2007-10-26

Diskussion & handlingsplan bullerreducerande åtgärder
Planarbetets fokus på bullerproblematiken har resulterat i att gällande riktvärden kan
klaras inom hela planområdet förutsatt att planområdets användning för
bostäder/centrumverksamhet anpassas till bullersituationen för den aktuella delen av
planområdet.
Bostadslösningar för lägenheterna skall utformas med hänsyn till uppmätta värden.
U
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Ovan: Principplan för bostäder plan 1 mot Köpmangatan

Bostäderna för husen mot gatorna kan utformas med genomgående planlösningar för
större lägenheter. Kök och/eller vardagsrum kan förläggas mot gatan. Sovrum kan
orienteras mot gården. Eventuella enkelsidiga lägenheter, som vid exempelskissen
ovan skall alltid placeras mot innergården.
Samtliga lägenheter skall ha uteplatser/balkonger mot gården (tyst sida).
Tekniska lösningar för fönster och ytterväggar skall anpassas till den rådande
bullersituationen vilket också innefattar tekniska lösningar som t ex ventilation och
ytterväggar.
Genom att förtäta centralt belägna kvarter i en rutnätsstadsstruktur med bostäder
skapas goda förutsättningar för minskat transportbehov i bil och således också
minskat buller och luftemissioner. För att säkerställa att ovanstående resonemang
även blir förverkligat förs planbestämmelser in på plankartan.
De planbestämmelser som införs är:
m1
m2
m3
m4

Buller inomhus i lägenhet får ej överstiga 45dB(A) max och 30 dB(A)
ekvivalent
Buller vid minst en uteplats per lägenhet får ej överstiga max 70dB(A)
och 55dB(A) ekvivalent
Minst hälften av varje lägenhets bostadsrum skall orienteras mot tyst sida
Friskluftsventiler får ej finnas mot Köpmangatan eller Kyrkogatan.
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(Planbestämmelsen m4 syftar även till att skapa goda förutsättningar för inomhusluftkvaliteten och hindra att friskluft tas in från trafikerade sidor av byggnaden)
För arbetslokaler har använts riktvärden enligt Naturvårdsverkets förslag, BRÅD
1991. Enligt dessa gäller följande:
Ljudtrycksnivå utomhus, 65 dB(A) ekvivalentnivå.
Ljudtrycksnivå inomhus, 40 dB(A) ekvivalentnivå.
Enligt beräkningarna är ekvivalentnivån utomhus 56-60 dB(A) för bottenvåningen så
enligt ovanstående resonemang och beräkningar uppfylles gällande riktvärden för
arbetslokaler enligt BRÅD 1991 varför en planbestämmelse för detta ändamål inte är
nödvändig.
Buller från järnväg
Planområdet är beläget ca 150 meter norr om Värmlandsbanan, vilken är av
riksintresse för kommunikationer. Kommunens bedömning är att planområdet, p.g.a.
dess avstånd till järnvägen samt att det är två kvarter av bebyggelse där emellan, inte
befinner sig inom ett riskområde för störningar av järnvägsbuller. Planbestämmelser,
vilket redovisas här ovan angående buller, säkerställer dock även de riktlinjer som
finns med hänsyn till buller från järnväg.
Översvämningsrisk
Normalnivån för Glafsfjordens vattennivå är +45,79 m (RH2000). Högsta uppmätta
nivån för Glafsfjorden (och Kyrkviken) var vid översvämningen år 2000, +48,36 m
(RH00) vilket omräknat till RH2000 är 48,87 m. Arvika kommun har tagit fram
riktlinjer för bygglovsgivning och fysisk planering med avseende på höga
vattennivåer runt Glafsfjorden (KF 2007-08-27, §157) vilka anger riktlinjer för
byggnation med hänsyn till höga vattenflöden. Rapporten anger nivåerna +49,50
samt + 50,00 m (RH2000) som nivåer där översvämningsrisken bör vägas in i
samband med planering för ny bebyggelse.
Nivån på lägsta byggnadsdel inom planområdet (nytt garage i källare) bedöms hamna
på en nivå omkring +51 m (RH2000) varför särskilda översvämningsåtgärder/krav på
grundläggningsmetod utifrån översvämningsrisk, inte bedöms nödvändiga.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunala ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten finns framdragna.
Anslutning skall ske till dessa.
Värme
Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet vars matarledning är belägen i
Kyrkogatan. Den framtida bebyggelsen bör anslutas till fjärrvärmenätet och detta
framdrages genom Arvika Fjärrvärme AB:s försorg.
El och tele
Elanslutning framdrages genom Arvika Elnät AB:s försorg.
Teleanslutning framdrages genom Telia Sonera AB:s försorg.
Avfall
Avfallshantering anpassas till Arvika Kommuns gällande krav och rutiner.
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Brandteknisk försörjning
Fordon från räddningstjänsten kan komma fram till entréer och samtliga fasader på
gatusidan.
Avstånd från uppställningsplats till åtgärdspunkt får ej överstiga 50 m.
För bostadshusen på innergården är avståndet som mest 40 m till längst bort belägna
åtgärdspunkt. Avståndet är beräknat från entrén till trapphuset på Kyrkogatan, genom
trapphuset och till dörr mot innergården och härifrån till åtgärdspunkt.
Brandtekniska frågor som brandcellsindelning och brandskyddsdokumentation
hanteras vid bygglovsprövning.
Administrativa frågor
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
För övriga frågor av administrativ karaktär, se genomförandebeskrivning.
Konsekvenser av planens genomförande
Planområdets förutsättningar och de förändringar som planens genomförande innebär
är redovisade under respektive rubrik i planbeskrivningen.
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