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SYFTE
Planens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsbebyggelse i form av ett
flerfamiljshus med 4 våningar ovanpå det befintliga parkeringsgaraget i söder och
fem våningar ovanpå ett nytt parkeringsgarage i norr.

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

PLANENS FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB
Planförslaget bedöms vara förenligt med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken (MB) vilka
reglerar hushållning av mark- och vattenområden samt miljökvalitetsnormer.

PLANOMRÅDET
Läge och berörda fastigheter
Planområdet omfattar fastigheterna Katten 3 och 6 och del av fastigheten Solbergastaden 1:4 samt Turbinen 5.
Det aktuella området är beläget i östra delen av Arvika centrums rutnätsstadsstruktur.
Planområdet begränsas av Fabriksgatan samt del av Styckåsgatan i söder och av
fastigheterna Katten 7 och 5 i väster. I norr begränsas planområdet av Skolgatan samt
del av Styckåsgatan och i öster av Hammaren 5 och 6 samt Turbinen 5.
Katten 7 är bebyggt med ett putsat flerfamiljshus i 4 våningar med entréer från
gården som gränsar till det aktuella planområdet. Katten 5 är bebyggt med ett putsat
enfamiljshus i 1½ plan. Den tillhörande trädgården bildar gräns mot det aktuella
planområdet.
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Areal
Det aktuella området omfattar ca 0,4 ha.
Markägoförhållanden
Fastigheterna Katten 3 och 6 ägs idag av Arvika Bostads AB. Fastigheten Solbergastaden 1:4 ägs av Arvika Kommun. Fastigheten Turbinen 5 ägs av Fastighets AB L E
Lundberg. Fastighetsbeteckningar med tillhörande fastighetsägare framgår i sin
helhet av fastighetsförteckningen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer
En ny översiktsplan för Arvika Kommun, ÖP07 är antagen av KF 2007-11-26.
Denna plan har ännu inte vunnit laga kraft. Föreliggande detaljplan har uttalat stöd i
ÖP07 och är utpekat som ett förtätningsområde för bostäder.
I den ännu gällande översiktsplanen, ÖP90, finns inget uttalat stöd eller hinder för
föreliggande detaljplan. Detaljplanen för Katten 3 och 6 är dock förenlig med de
övergripande intentionerna i ÖP90 och bedöms därför vara förenlig med översiktsplanen.
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet omfattar en del av – stadsplan för Kv Verkstaden och del av Kv Katten
– fastställd 1983-11-08. Planen anger markanvändning för allmänt ändamål inom
Katten 3 och bostäder och kontor inom Katten 6.
I nordost omfattar planområdet en del av stadsplan för Kv Hammaren och Städet –
fastställd 1970-12-17. Denna plan anger bostadsändamål och garage/parkering som
huvudsaklig markanvändning. Den del som berörs av föreliggande planförslag är en
del av Styckåsgatan.
Vision Arvika 2010
Arvika Kommun har upprättat ett vägledande och styrande dokument för kommunen
benämnt – Vision Arvika 2010. Visionen utgår ifrån 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.
Program för planområdet
Någon speciell programhandling har ej upprättats för planområdet. Detaljplanen
upprättas i linje med de övergripande intentionerna i ÖP90 samt i full enlighet med
ÖP07.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Enligt behovsbedömningen till detaljplanen bedöms planen inte innebära risk för
betydande miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt Plan-
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och bygglagen 5 kap. 18§ behöver upprättas. Behovsbedömningen anger dock att
trafikbullersituationen samt luftkvaliteten särskilt 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 Buller i
denna planbeskrivning.
Luftkvaliteten i förhållande till de planerade bostäderna med hänsyn till
trafikemissioner har också behandlats i planen, och redovisas under rubriken
Luftföroreningar i planbeskrivningen.

FÖRUTSÄTTNINGAR,
KONSEKVENSER

FÖRÄNDRINGAR

OCH

Natur
Mark och vegetation
Högsta punkten inom planområdet är i nordöstra delen. Härifrån faller hela området
ca 4 m åt sydväst och väst. Den norra delen av planområdet inom kvartersmark, Kv
Katten 6, består av obebyggd mark. Marken används idag delvis som tillfällig
parkeringsplats. Längs västra gränsen mot Kv Katten 5 finns ett mindre bestånd av
halvuppvuxen björk.
Den södra delen av planområdet, Kv Katten 3, är idag helt bebyggd med ett
parkeringsgarage och ovanpåliggande parkeringsdäck. Denna byggnad ligger i
suterräng.
Plangenomförandet innebär att större delen av Kv. Katten 6 kommer att bebyggas
med bostäder ovanpå parkeringsgarage i källarvåning och förråd/gemensamhetsutrymmen i bottenvåning.
Kv. Katten 3 kommer att bebyggas med bostäder ovanpå det befintliga parkeringsdäcket. Förändringarna kommer inte att innebära några negativa konsekvenser ur
mark- och vegetationssynpunkt.
Geoteknik
Från 1980 -03-14 finns en geoteknisk undersökning utförd av VIAK med anledning
av att parkeringshuset skulle byggas. Enligt denna bestod marken av fyllning till ett
djup av 0,5 – 1,5m. Därunder ett lager av torrskorpelera och silt ca 1-3 m tjockt.
Inom västra delen av kvarteret vilar denna på lös lera och i östra delen på fast lagrad
friktionsjord. De geotekniska förhållandena för Katten 6 bedöms vara desamma.
Planerad byggnation bedöms med hänsyn till de geotekniska förhållandena möjlig
inom de aktuella fastigheterna. Eventuella ytterligare grundundersökningar samt val
av grundläggningsmetod kommer att göras i samband med plangenomförandet.
Förorenad mark
Området innehåller inga kända markföroreningar. Tidigare markanvändning inom
fastigheterna Katten 3 och 6 är friliggande bostadsbebyggelse, vilket inte föranleder
misstanke om markföroreningar.
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Om markföroreningar påträffas vid 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. Grundläggning av
nya byggnader utföres med betongplatta med erforderlig täthet.
Bebyggelseområden
Bostäder
Planområdet innehåller inga bostäder idag. Inom Katten 6 har tidigare funnits en
enfamiljsbyggnad som har rivits.

Ovan: Situationsplan

Genom planen medges 4 plan bostäder ovanpå det befintliga parkeringsdäcket inom
Katten 3. Höjden begränsas genom en planbestämmelse. Byggnaden skall utföras
som ett terrasshus med uteplatser mot väster.
Lägenhetsentréerna kommer att nås via en inre korridor mellan lägenheterna och
lgh:s förråd mot öster och Styckåsgatan. Den översta våningens lägenheter nås via en
inglasad loftgång mot Styckåsgatan.
Norra delen av planområdet (Katten 6) kommer att medge en bostadsbyggnad med 4
plan bostäder ovanpå ett nytt garage och förråd med biutrymmen ovanför detta.
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Bostäderna här har sina entréer från loftgångar som vetter mot Styckåsgatan.
Uteplatserna för denna del är också riktade mot väster och en trädgård tillhörande en
enfamiljsbostad i 1½ plan inom Katten 5. Den nya byggnaden i norr kommer att helt
bindas samman med den nya byggnaden i söder. Loftgångarna nås genom ett
trapphus som också försörjer den södra delen av byggnaden i kv. Katten 3.
För både Katten 3 och 6 innebär ovanstående att ca 1,5 våningsplan innehållande
garage/förråd från Styckåsgatan sett att vara under gatunivån och ca en halv våning
innehållande garage/förråd samt fyra våningar lägenheter kommer att byggas över
Styckåsgatans nivå och därmed också vara synliga från gatan.

Ovan: Principlösning lägenhetsfördelning inom Katten 3 och 6

Utformningen av bostäderna innebär att de nya lägenheterna alltid får sina uteplatser
i väster och entréer i öster. För de lägenheter som har sina entrér från den inre
korridoren i södra delen av byggnaden innebär detta att samtliga bostadsrum får sitt
dagsljus från terrasserna i väster, med tillägget att gavellägenheterna mot söder även
har ett vardagsrum/kök med fönster mot Fabriksgatan i söder.
För de lägenheter som nås via den norra loftgången innebär detta att kök och de
flesta badrum har sina fönster mot loftgången. Övriga boningsrum är riktade med
sina fönster mot väster förutom gavellägenheterna mot norr som har ett av sina
sovrum med fönster mot loftgången.
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Med det aktuella plangenomförandet blir det nya antalet bostäder ca 30 st. Lägenhetsfördelningen är 40% 3 rum o kök samt 60% 2 rum o kök.
Byggnadskultur och gestaltning
Angränsande byggnader runt planområdet är av mycket varierande storlek och
utformning. Kv Verkstaden söder om Fabriksgatan har en yttre begränsning på
marken om ca 60 x 60 m. Byggnadskroppen är sammansatt av flera med varandra
sammanbyggda delar i olika höjder och omfattar som mest 5 våningar ovan mark.
Fasadmaterial är tegel och de olika taken är belagda med bandtäckt slät plåt.
Väster om planområdet och inom kvarteret, på fastigheten Katten 7 finns ett ca 70 m
långt 4-vånings flerfamiljshus med fasader av tegel och ett sadeltak belagt med svart
takpapp. Nordväst om planområdet inom kvarteret på fastigheten Katten 5 finns en
enbostadsbyggnad i 1½ plan med hög takresning. Fasaden är putsad och taket är
belagt med tegel. Fastigheten Renen 4 och 7 norr om planområdet är bebyggd med
ett ca 70 m långt 4-vånings flerfamiljshus med putsade fasader och pulpettak belagt
med profilerad plåt. Öster om planområdet på andra sidan Styckåsgatan finns ett
antal större punkt- eller lamellhus i upp till 7 plan. Byggnaderna har fasader av tegel
och takbeläggning av plåt eller papp.
Genom den nya bostadsbebyggelsen kommer en tydlig avslutning och markering av
Kv. Katten mot Styckåsgatan att åstadkommas. Den framskjutna positionen mot
gatan medför att byggnaden kommer att bli väl synlig när man kommer norrifrån
eller söderifrån på Styckåsgatan.
Storleksmässigt kommer fasaden för den nya byggnaden att motsvara fasaden för
intilliggande byggnad i kvarteret Verkstaden. I jämförelse med kv. Renen är den
planerade byggnaden av samma längd och 1 våning högre. Den intilliggande
byggnaden inom kvarteret Katten 7 har samma längd som den planerade byggnaden
och är 2 våningar lägre från Styckåsgatan räknat.
Fasadmaterial för den nya byggnaden blir tegel eller puts med uppglasat trapphus.
Taket kommer att beläggas med plåt eller papp.

Från Styckåsgatan med Kv Renen i förgrunden och
kv. Verkstaden söder om planmrådet.
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Den nya byggnaden från väster

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Planområdet innehåller inga arbetsplatser idag. Omedelbart söder om planområdet på
andra sidan Fabriksgatan finns Arvika vårdcentral (Verkstaden).
Den enda befintliga bebyggelsen i planområdet är parkeringsdäcket i 2 plan inom
Katten 3. Detta kommer att behållas och överbyggas med bostäder vid genomförandet av den nya planen. Inga nya arbetsplatser kommer att åstadkommas med
plangenomförandet.
Service
Planområdet innehåller ingen offentlig, social eller kommersiell service idag. Omedelbart söder om planområdet på andra sidan Fabriksgatan finns Arvika vårdcentral.
Ingen ny offentlig, social eller kommersiell service kommer att åstadkommas med
plangenomförandet.
Planområdet är dock strategiskt beläget i de centrala delarna av staden och med
gångavstånd till centrum och en dagligvarubutik i Styckåsgatans norra del.
Tillgänglighet
Gångvägar skall inom planområdet göras tillgängliga för rörelsehindrade och
personer med nedsatt syn. Detaljutformning avs. bredder, trösklar, hissar mm i och
till byggnader regleras i samband med bygglovsprövning enligt bl a PBL och BVL.
Betr. tillgänglighet för brandfordon se under rubriken brandteknisk försörjning.
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Friytor
Lek och rekreation
Plangenomförandet medför inga nya platser för lek och rekreation men heller inte att
några lek- och rekreationsytor ianspråktas. De väl tilltagna terrasserna och uteplatserna samt loftgångarna ger de boende möjlighet till utevistelse i direkt anslutning till
lägenheterna.
Genom att delar av ett centralt beläget kvarter kompletteras med ny
bostadsbebyggelse finns närhet till arbetsplatser och service, men också stadsnära
lek- och rekreationsområden. Inom gångavstånd från planområdet finns Stadsparken,
Styckåsskogen och Sågudden där det finns goda möjligheter till lek och rekreation
och vistelse i lugna, kontemplativa miljöer.
Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet omges av Skolgatan i norr och Fabriksgatan i söder och Styckåsgatan i
öster. I väster är närmaste trafikerade gata Viksgatan som ligger på andra sidan det
intilliggande flerfamiljshuset i kv Katten 7. Viksgatan är en återvändsgata åtkomlig
från Fabriksgatan.
Styckåsgatan är en av huvudgatorna i staden för trafik framförallt till och från Arvika
centrum. Styckåsgatan är kopplad till väg 61 som passerar i norra delen av Arvika.
(Trafikering av nämnda gator med antal fordon per årsmedeldygn framgår av det
Trafik PM som utgör planeringsunderlag för planen.)
I detaljplanen inryms en del av Styckåsgatan vilken kommer att byggas om senast i
samband med exploateringen av Katten 3 och 6 där en förträngning och förskjutning
av Styckåsgatan kommer att genomföras mot öster. Ombyggnationen syftar till att
genom fysiska förändringar i gatan minska hastigheten förbi bostadsbebyggelsen så
att lägre störningsnivåer erhålls och trafiksäkerheten ökar. En av- och pålastningszon
i Styckåsgatan kommer också att byggas invid entrén till de nya bostäderna.
En översyn av hela Styckåsgatan i syfte att minska hastigheten pågår parallellt med
detta planarbete vilket ytterligare kan ge lägre bullerstörningar och ökad trafiksäkerhet längs gatan.
Samtliga gator runt kvarteret har gång- och cykelvägar mellan gator och
innanförliggande kvarter med bebygggelse. Längs Styckåsgatan på västra sidan och
intill den planerade bebyggelsen finns kommunala intentioner att göra en
uppgradering av den nuvarande gång- och cykelförbindelsen inom ramen för
detaljplanen samt hela översynen av Styckåsgatan kopplat till en ev. 30zonsindelning av staden. Gång- och cykelvägen kommer att passera längs den nya
byggnaden där in- och utfart till garaget också kommer att ske genom en öppning i
fasaden. Utformningen av öppningen kommer att göras så att sikt- och
mötesförhållanden för bilister gentemot gång- och cykeltrafikanter, och vice versa,
medför säkra trafikmöten.
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Ovan: Situationsplan. Styckåsgatans förändrade utformning redovisas.

Kollektivtrafik
Busshållplatser för lokal och regional trafik finns på Styckåsgatan och Styckåsvägen.
Busscentralen är belägen i västra delen av centrala Arvika ca 1 km från planområdet.
Till järnvägsstationen är det knappt 1 km från planområdet. De planerade bostäderna
är centralt lokaliserade vilket leder till ett lägre transportbehov och gynnar
kollektivtrafikresande, vilket skapar goda förutsättningar för mindre luftemissioner
från personbilstrafik.
Parkering, varumottag, utfarter
Tillfarten till den obebyggda fastigheten i kv Katten 6 sker idag via Skolgatan. Tillfarten till det befintliga parkeringsgaragets övre plan (inom Katten 3) sker via en i
plan fixerad anslutning till Styckåsgatan. Detta plan innehåller parkeringsplatser för
besökande till kv Verkstaden söder om det aktuella planområdet. Tillfarten till det
befintliga parkeringsgaragets nedre plan sker idag via en i gällande plan reglerad
anslutning till Fabriksgatan. Detta plan innehåller parkeringsplatser för personal till
kv Verkstaden på andra sidan gatan.
Plangenomförandet medför att de bägge tillfarterna till parkeringsgaraget bibehålles
som i dag. Inga andra tillfarter till kvarteret kommer att tillåtas från Skolgatan,
Fabriksgatan eller Styckåsgatan.
Genom att det befintliga nedre planet kommer att byggas ihop med ett nytt
garageplan under den norra delen av planområdet kommer man att nå hela det nedre
garageplanet från den befintliga in- och utfarten från Fabriksgatan.
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Det nedre planet i det nuvarande parkeringsgaraget har idag 52 parkeringsplatser och
det övre planet 54 parkeringsplatser. Med plangenomförandet kommer det nedre
planet att innehålla ca 78 platser och det övre planet ca 52 platser.
Det nedre planet kommer till viss del att reserveras för personal och besökande till
Kv Verkstaden. Det övre planet kommer till viss del att reserveras för de boende i det
nya flerfamiljshuset. Från det övre parkeringsplanet kan man via trapphuset med hiss
nå samtliga lägenheter. Eventuellt kan hissen även komma att nå det nedre
parkeringsplanet (i suterräng). Kommer detta inte att ske skall samtliga
parkeringsplatser för bostäderna finnas i det övre parkeringsplanet, vilket gör att
besöksparkering till Kv Verkstaden hänvisas till det nedre dito.
För tillfälliga uppehåll och transporter skall det gå att – som tidigare nämnts – stanna
till i anslutning till bostädernas huvudentré där en parkeringsficka kommer att
utföras. Detta kan lösas i samband med att Styckåsgatans körbana flyttas österut och
ger utrymme både för trottoar och parkeringsficka mellan den planerade byggnadens
fasad och den flyttade körbanan.
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 enstaka veckor under vinterhalvåret något
för Styckåsgatan. 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.
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 mycket 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
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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 inom och
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:

En bullerutredning har utförts av WSP där de störningar området är utsatt för från
trafiken på de kringliggande gatorna beräknats. Beräkningarna utgår från en bedömd
situation år 2015. Bedömningen är gjord på basis av aktuella trafikmätningar med
angivande av fordon per årsmedeldygn.
Bullernivåer har beräknats i olika punkter utifrån en planerad utformning av
byggnaden. Punkterna har valts så att samtliga fasader och uteplatser med olika
våningshöjder är med. Planlösningar beskrivs under avsnittet bostäder. De tidigaste
schematiska beräkningarna visade att utan speciella åtgärder klaras inte alla
riktvärden enligt riksdagens proposition 1996/97:53.
För eventuella avsteg har boverket upprättat rekommendationer sammanställda i sin
rapport från november 2004 ”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 2004:
”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
och +6 dBA intill fasad) som en totalnivå - dvs det sammanlagda ljudet från olika
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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.
Hur bullerfrågan hanterats i planprocessen
Under planprocessen har bullerproblematiken behandlats i alla skeden, och
förändringar gjorts av planen i syfte att skapa goda förutsättningar för en – även ur
ljudsynpunkt – god boendemiljö. Nedan följer en kort sammanfattning av hur
processen bedrivits mht buller.
Steg 1.
I processens inledning utfördes en beräkning av bullersituationen mot den tilltänkta
bebyggelsen. Beräkningarna visade att gällande riktvärden överstegs med relativt
höga värden. Då de första beräkningarna var schematiskt gjorda bestämdes att
beräkningarna måste göras mer detaljerat. Även dessa beräkningar visade på
avvikelser från gällande riktvärden, både för entrésidan med loftgångar mot
Styckåsgatan och för uteplatserna mot väster.
Steg 2.
Styckåsgatan i avsnittet framför det aktuella kvarteret flyttas österut med sidoförskjutningarna placerade norr resp. söder om korsningarna mot Skolgatan och
Fabriksgatan. Samtidigt minskas vägbredden till 6,5 m. Detta innebär att avståndet
till vägmitten från entréfasaden ökar till 10 m. Därmed ökar avståndet till
bullerkällan (bilen) på Styckåsgatan. Samtidigt bedöms hastigheten minska något på
grund av sidoförskjutningen av Styckåsgatan.
De åtgärderna reducerar ekvivalentnivå och maximal ljudnivå för framförallt fasad
mot Styckåsgatan. Men fortfarande är ekvivalentnivån och maximalnivån bitvis för
hög.
För de planerade uteplatserna i väster för gavellägenheterna mot Fabriksgatan och
Skolgatan är ekvivalentnivån och maximalnivån högre än gränsvärde för tyst sida.
Steg 3.
Uteplatserna längst norrut åtgärdas med delvis inglasade balkonger. Samtliga
loftgångar mot Styckåsgatan inglasas. En ännu mer detaljerad beräkning utfördes nu
med dessa indata.
Den nya beräkningen visade att samtliga uteplatser mot väster utom de 4 längst
söderut klarar gränsvärdena för tyst sida. Dvs den ekvivalenta ljudtrycksnivån är <45
dB(A) och maximalnivån är <70dB(A). De 4 nämnda uteplatserna i söder överstiger
gränsvärdena med 1 dB(A) för både ekvivalentnivå och maximalnivå vilket bedöms
falla inom felmarginalen för beräkningsverktyget.
För fasaden mot Styckåsgatan klaras nu gränsvärdena klart för ekvivalentnivå och
maximalnivå. De nya värdena är 47-49 dB(A) resp. 63-67 dB(A).
För gavellägenheterna med rum mot Skolgatan resp. Fabriksgatan är ekvivalentnivån
58-61 dB(A) och maximalnivån 77-82 dB(A). Byggnadstekniskt går det att lösa
innenivån för bostadsrum men med tanke på att sovrum med öppningsbara fönster är
förlagda mot gaveln är detta ändå inte en bra lösning.
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Steg 4.
Inga sovrum förläggs mot gavlarna och de utsatta hörnen mot nordväst resp. sydväst.
Istället placeras de med fönster mot uteplatsen resp. mot terrassen och mot gavlarna
placeras kök, vardagsrum och badrum.
För terrasserna längst i söder kan en delvis inglasning genomföras för att klara
gränsvärdena för tyst sida men bedöms inte nödvändiga för att skapa en god
boendemiljö.

Ovan: Terasslägenheter Katten 3, exempel planlösning

Ovan: Loftgångslägenheter Katten 6, exempel planlösning
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Diskussion & handlingsplan bullerreducerande åtgärder
Planarbetets fokus på bullerproblematiken har resulterat i att gällande riktvärden kan
klaras inom hela planområdet förutsatt att åtgärder vidtas både vid källan och för de
planerade bostäderna. Undantaget är bullernivåerna mot gavelfasaderna mot
Skolgatan och Fabriksgatan. Detta kompenseras dock genom att inga sovrum
placeras mot dessa gator samt att tyst sida klaras vid samtliga uteplatser. Dessutom är
bullernivåerna mot öster och väster invid lägenheternas fasad mycket låga.
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. Utöver detta faktum finns för de nya bostäderna
även lek- och rekreationsytor med tysta miljöer i Styckåsskogen, Sågudden och
Stadsparken, vilket också kompenserar att riktvärdena vid gavelfasaderna överstigs.
För att säkerställa att ovanstående resonemang även blir förverkligat förs
planbestämmelser in på plankartan samt avtal tecknas mellan Arvika kommun och
Arvika Bostads AB om åtgärder i Styckåsgatan (se vidare genomförandebeskrivningen). 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 uteplats får ej överstiga max 70dB(A) och 45dB(A) ekvivalent
Minst hälften av varje lägenhets bostadsrum skall orienteras mot tyst sida
och inga sovrum får orienteras mot fasad där gällande riktvärden för
buller överskrids
Friskluftsventiler får ej finnas mot Styckåsgatan. Ej heller i fasad som är
placerad direkt mot Fabriksgatan och Skolgatan

(Planbestämmelsen m4 syftar även till att skapa goda förutsättningar för inomhusluftkvaliteten och hindra att friskluft tas in från trafikerade sidor av byggnaden)
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 parkeringsgarage under Katten
6) 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 till
exploateringsfastigheterna. Anslutning skall ske till dessa.
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Värme
Fjärrvärmenätet är utbyggt i Skolgatan samt i Fabriksgatan och anslutning till
exploateringsfastigheterna skall ske genom Arvika Fjärrvärme AB:s försorg.
El och tele
Elanslutning sker genom Arvika Elnät AB:s försorg. Teleanslutning sker genom
Telia Sonera AB:s försorg.
Avfall
Avfallshantering anpassas till Arvika Kommuns gällande krav och rutiner.
Brandteknisk försörjning
Fordon från räddningstjänsten kan komma fram till entré och samtliga fasader på
byggnaden. Avstånd från uppställningsplats till åtgärdspunkt får ej överstiga 50 m.
Brandtekniska frågor som brandcellsindelning och brandskyddsdokumentation
hanteras vid bygglovsprövning.
Administrativa frågor
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft. För övriga
frågor av administrativ karaktär se genomförandebeskrivning.

MEDVERKANDE
Planarbetet har bedrivits i samarbete mellan Arvika Kommun, Arvika Bostads AB
och VHP arkitekter│ingenjörer AB.

Karlstad 2008-06-30
Olof Carlsson
VHP arkitekter│ingenjörer
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