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

Planens syfte och huvuddrag
Planens syfte är att ändra befintlig detaljplan för att möjliggöra uppförande av
hyreshus för bostadsändamål samt centrums- och kontorsverksamhet i hörnet
Kyrkogatan-Hamngatan, samt säkerställa kontorverksamhet i övriga kvarteret.

Förenlighet med miljöbalken
Planen bedöms vara förenlig med bestämmelserna i Miljöbalkens 3, 4 och 5
kapitel.

Plandata
Lägesbestämning

Planområdet omfattar fastigheten Styvern 10 och är beläget i östra delen av
Arvikas innerstad. I öster gränsar området mot Östra Esplanaden och
stadsparken, i syd mot Storgatan, i väster mot Hamngatan och i norr mot
Kyrkogatan.
Förutom på östra sidan gränsar kvarteret Styvern till bostads- eller kontorshus
med affärsverksamheter i bottenvåningen.
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Areal
Kvarteret omfattar en areal av ca 0,6 ha.
Markägoförhållanden
All berörd mark, dvs. hela fastigheten Styvern 10 ägs av kommunen

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Enligt nya översiktsplanen för Arvika kommun som antogs av KF 2007-11-26,
och som vann laga kraft 2008-09-26, ingår planområdet i Arvika tätort och är
övergripande klassificerat som innerstad. ÖP07 stöder en förtätning av
obebyggda delar av kvarter för innerstadens utveckling. Detaljplanen är därför
förenlig med gällande översiktsplan.
Detaljplaner
För planområdet gäller Detaljplan för Kv. Styvern – fastställt 1980-10-16.
Planen anger markanvändning för allmänt ändamål. Enligt planen får stora delar
av området inte bebyggas.

Gällande stadsplan för Kv. Styvern anger
allmänt ändamål (A) för hela kvarteret

Beslut om planläggning
Enligt beslut av Kommunstyrelsens utskott för Samhällsplanering, miljö och
service, 2007-10-11, § 160, ges Samhällsbyggnad, miljö och service i uppdrag
att ändra gällande detaljplan för att möjliggöra uppförande av hyreshus för
kontors- och bostadsändamål i hörnet Kyrkogatan-Hamngatan.
Planförfarande
Planen kommer att handläggas med ett normalt planförfarande med utställning
enligt PBL 5 kap.
Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Enligt behovsbedömningen till detaljplanen som upprättades i samråd med
Arvika kommuns Miljöstab (se bifogat dokument) bedöms planen inte innebära
risk för betydande miljöpåverkan. En särskild miljökonsekvensbeskrivning
enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18§ behöver inte upprättas.
Behovsbedömningen anger dock att trafikbullersituationen samt luftkvaliteten
särskilt behöver belysas i planarbetet.
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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, förändringar och konsekvenser
Natur
Mark och vegetation
Den nordvästra delen av kvarteret är obebyggd och används idag som parkering.
Ytan är asfalterad och det finns ingen betydelsefull vegetation på denna del av
fastigheten.
Södra och östra delen av Styvern 10 är bebyggd längs med kvarterskanterna. På
innergården finns en liten anlagd grönyta och ett mindre antal träd som är mellan
10 och 30 år gamla. I samband med byggande av parkeringsgaraget måste de
flesta träden tas bort. Garaget utförs dock med planterbart bjälklag så att detta
kan kompenseras genom plantering av t ex låga växter.
Högsta punkten inom planområdet är i nordvästra delen vid Hamngatan. Marken
lutar mot sydost.
Geoteknik
För planområdet finns en geoteknisk undersökning utförd av K-Konsult i maj
1979. Anledningen till undersökningen var nybyggnation av kommunhuset på
södra delen av fastigheten.
Enligt undersökningen består marken av fyllning till ett djup av 0,5 - 1 m. Vid
gamla husgrunder kan dock stenmurar förekomma och fyllningslagret lokalt vara
mäktigare. Den naturligt lagrade jorden består av lera, sand och silt i skiktad
lagring över sandig och siltig morän. Det underliggande berget sluttar generellt
mot sydost.
På den nordvästra fjärdedelen av tomten som kommer att beröras av
nybyggnation har vid slagsondering fast berg eller block anträffats på mellan 0,2
och drygt 3 meters djup. Grundvattennivån har ej undersökts i denna del av
fastigheten, men vid stadshusets nuvarande entré i kvarterets motsatta hörn
mättes fritt grundvatten på en höjd av 46,3 m (46,8 m enligt nu gällande
höjdsystem RH2000).
På grund av det ringa djupet till fast berggrund måste vid nybyggnation förutom
schaktning även sprängningsarbeten genomföras. Detta kan möjligen innebära
risk för skador på bestående hus och fundament, vilket påpekades i den
föreliggande geotekniska undersökningen.
Planerad byggnation bedöms med hänsyn till de geotekniska förhållandena
möjlig inom den aktuella delen av fastigheten. Eventuella ytterligare
grundundersökningar samt val av grundläggningsmetod kommer att göras i
samband med plangenomförandet.
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Förorenad mark
Inom planområdet har inte bedrivits någon verksamhet som ger skäl till att
misstänka att markområdet innehåller någon typ av markförorening.
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 hela planområdet klassat som normalriskmark.
Bebyggelse
Kvarteret utgörs idag till stora delar av förvaltningsbyggnader och två
bostadshus i hörnet Kyrkogatan - Ö:a Esplanaden.
Stadshuset (f.d. brandstation) har en mycket karakteristisk utformning och utgör
med sitt höga torn en väsentlig del av Arvikas stadsbild. Huset är uppfört 1904
och inrymmer idag en del av kommunens förvaltning.
Även gamla polishuset vid Hamngatan och 3-våningsbyggnaden vid Storgatan
används av kommunala förvaltningsenheter. Dessa byggnader är i bra skick och
kommer i stort sett inte att förändras. En tillbyggnad på norra gaveln av det
gamla polishuset kommer dock att rivas.
På stadshusets innergård finns i dagsläget en garagebyggnad som används för
företagsbilar. Denna kommer att rivas.

Kommunhuset, f.d. Brandstation med sitt
markanta torn

Bendorfska huset och Flodenska huset i hörnet
Ö:a Esplanaden – Kyrkogatan

I hörnet Ö:a Esplanaden-Kyrkogatan ligger två byggnader som är värdefulla
inslag i stadsbilden och förståelsen av den historiska utvecklingen i staden.
Enligt Kulturmiljöprogrammet för Arvika centrum från januari 1994 bedöms
också att stadshuset (f.d Brandstation), Bendorfska huset och Flodenska huset
har högt stads- och kulturhistoriskt värde. Det s.k. Bendorfska huset, en 2våningsbyggnad och det s.k. Flodenska huset (väster om Bendorfska) som
uppfördes vid sekelskiftet respektive efter sekelskiftet, i en välbevarad
putsarkitektur som vid denna tidpunkt var relativt ovanlig i Arvika.
Byggnadernas fasadmaterial och utformning samt takmaterial bedöms som
särskilt värdefulla och skyddas därmed mot förvanskning genom
planbestämmelser.
Ingen ändring är planerad för den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen och
byggnaderna skyddas mot rivning och förvanskning genom planbestämmelser.
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Nybyggnation
Nordvästra delen av planområdet kommer att medge en ny kontors- och
bostadsbyggnad med 3 plan bostäder indragna från gatan ovanpå en djupare
kontorsdel i två våningar. Ett P-garage och lägenhetsförråd skall finnas i
källarplanen.
Bostäderna här får sina entréer till loftgångar som vetter mot Kyrkogatan och
Hamngatan. Loftgångarna nås genom ett trapphus i nordvästra kvartershörnet
som också försörjer kontorsdelen. Lägenheterna är genomgående och
uteplatserna är riktade mot innergården.
Vid Hamngatan kommer den nya byggnaden att helt bindas samman med den
befintliga byggnaden (gamla polishuset). Vid Kyrkogatan byggs det nya huset
inte ihop med befintliga byggnader. Där skall finnas en infart till gården och
garaget.
Byggnadshöjden är begränsad i planen till 17 meter, något högre vid entrépartiet.
Den faktiska höjden på byggnaden kommer sannolikt att bli lägre och kommer
slutligen att fastställas i projekteringen som pågår parallellt med planarbetet.
Husets projektering sker parallellt med planarbetet men inför planens utställning
kan dock byggnadens exteriör anses vara relativt överensstämmande med hur
byggnaden kommer att se ut.

Vy längs med Kyrkogatan från väster:
Övre delen av huset är indragen i två
etapper. Bostäderna nås via loftgångar

Blick längs med Hamngatan mot söder:
Hela huset nås genom trapphuset som
samtidigt markerar kvartershörnet
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Blick längs med Hamngatan mot norr:
Nya huset binds samman med det
nuvarande kommunhuset.

Situationsplan (fri skala)

Friytor
Innergården på den sydöstra delen av fastigheten utgörs av en gestaltad grönyta
med bänkar. Under sommarperioden används gården som uteplats för
kommunens cafeteria. Platsen ligger skyddad och syns inte från
gatan/parkeringen.
Planens genomförande leder till en omgestaltning av befintliga friytor på gården.
Dessa skall nyttjas av hyresgästerna och delvis av kommunal personal (uteplats
till cafeterian).
Lek och rekreation
Plangenomförandet medför inga nya platser för lek och rekreation, men heller
inte att några befintliga lek- och rekreationsytor tas i anspråk.
Genom att delar av ett centralt beläget kvarter kompletteras med ny
bostadsbebyggelse finns närhet till stadsnära lek- och rekreationsområden. Inom
gångavstånd från planområdet finns Stadsparken, Sågudden och Styckåsskogen,
där det finns goda möjligheter till lek och rekreation.
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Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Planområdet ingår i centralstadens rutnätsstruktur och omges av Kyrkogatan i
norr, Östra Esplanaden i öster, Storgatan i söder och Hamngatan i väster.
Största trafikvolymen finns på Östra Esplanaden, en av innerstadens huvudgator
med mycket trafik till och från Arvikas centrum (ca 10 700 fordon/dygn(2005)).
Samtliga gator runt kvarteret har trottoarer mellan gator och innanförliggande
kvarter med bebyggelse, med det finns inga särskilda cykelvägar.
Gatorna och trottoarerna inryms inte i detaljplanen och inga större förändringar
kommer att ske.
Kollektivtrafik
Busshållplatser för lokal och regional trafik finns på Kyrkogatan och
Järnvägsgatan. Busscentralen är belägen i västra delen av centrala Arvika ca
600m från planområdet.
Till järnvägsstationen och järnvägen (Värmlandsbanan), som är av riksintresse
för kommunikationer, är det ca 400m från planområdet. De planerade bostäderna
och kontorslokalerna är centralt lokaliserade vilket leder till ett lägre
transportbehov och gynnar resor med kollektivtrafik.
Parkering, varumottag, utfarter
På nordvästra delen av fastigheten finns en parkeringsplats som till stora delar
används av kommunanställda samt av hyresgäster från angränsande bostadshus.
Tillfart till parkeringen sker idag via Hamngatan. Även leverans till kommunens
cafeteria samt sophämtning från bostadshusen och cafeterian sker genom denna
tillfart.
Vid Storgatan finns ett varumottag för kommunhuset. Genom detta sker all
leverans samt sophämtning för kommunens kontor.
Runt omkring kvarteret finns ett begränsat antal korttidsparkeringar längs med
Storgatan, Hamngatan och Kyrkogatan. Mittemot kommunhusets entré finns
parkeringsplatser för besökande.
Planförslaget möjliggör byggnation av ett parkeringsgarage med drygt 50
p-platser i källarvåningen. P-platser i garaget är tänkta för hyresgäster i
fastigheterna Styvern och Pilen samt ett antal företagsbilar, men ej som
personalparkering.
Garaget är tillgängligt från Styverns innergård. Tillfarten till gården sker via
Kyrkogatan.
Parkeringsfickorna vid Hamngatan och Kyrkogatan skall stå till förfogan för
besökande.
Risker och störningar
Översvämningsrisk
Normalnivån för Glafsfjordens vattennivå är +45,79 m (RH2000). Högsta
uppmätta nivån för Glafsfjorden (och Kyrkviken) var vid översvämningen år
2000 48,87 m (RH2000). 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
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(RH2000) som nivåer där översvämningsrisken bör vägas in i samband med
planering för ny bebyggelse.
Planområdets höjdnivåer varierar mellan +47,80 m och +51,60m (RH2000).
Området som är tänkt för nybyggnation har en marknivå mellan +49,00 m och
+51,60 m (RH2000). Lägsta punkten i det nyplanerade källarplanet (garage)
kommer att bli +48,25 m (färdigt golv).
För områden med en marknivå under +49,50m (RH2000) finns en stor
sannolikhet för översvämning (100-årsflöde). Enligt kommunens riktlinjer från
2007-04-27 gäller för dessa områden följande:
’I områden som hotas av 100-årsflöde, där sannolikheten för översvämningar
beräknas till 63 procent eller högre under en 100-årsperiod, bör det inte
tillkomma någon bebyggelse alls, med undantag för enkla byggnader som
garage och uthus.’
Eftersom källarplanet är avsett för garage, och själva golvnivån för första
kontorsplanet kommer att ligger högre än +50,00m så anser dock kommunen att
risken för översvämning är godtagbar.
Ljudnivå, vägtrafikbuller
En bullerutredning har utförts av SWECO VBB angående de störningar området
är utsatt för genom trafik på de kringliggande gatorna. Beräkningen är gjord på
basis av aktuella trafikmätningar med angivande av fordon per årsmedeldygn.
Bullernivåer har beräknats i fem olika punkter utifrån en preliminär utformning
av byggnaden. Punkterna har valts så att samtliga fasader med några olika
våningshöjder är med. Enligt beräkningarna varierar ekvivalentnivåer och
maxnivåer mycket från punkt till punkt. Ekvivalentnivåer varierar mellan 45 och
63 dBA. Maxnivåer varierar mellan 63 och 87 dB(A).
Enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 gäller följande riktvärden för
vägtrafikbuller vid nybyggnation av bostäder:
Den ekvivalenta ljudnivån i bostadsrum får ej överstiga 30 dB(A).
Den maximala ljudnivån i bostadsrum får ej överstiga 45 dB(A).
Den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad eller uteplats får ej överstiga 55
dB(A).
Enligt Boverkets riktvärden i BFS 1998:38 gäller även följande:
På minst ett uteutrymme/balkong får ekvivalentnivån ej överstiga 55 dB(A).
På minst ett uteutrymme/balkong får den maximala ljudnivån ej överstiga 70
dB(A).
För att uppfylla ovanstående kriterier gäller följande:
Bostäderna är planerade med loftgångar mot Hamngatan och Kyrkogatan.
Samtliga lägenheter är genomgående med kök och badrum mot
Hamngatan/Kyrkogatan samt minst ett sovrum mot innergården.
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Fasadmaterial och fönster utförs med hänsyn till ovanstående för att uppfylla
gällande ljudkrav inomhus. Detta är möjligt med de material som finns
tillgängliga för fönster och väggar idag.
För uteplatserna gäller att utformningen av balkongerna/terrasserna måste göras
så att de av Boverket rekommenderade maxnivåerna ej överskrids.
Planbestämmelser avseende gällande ljudkrav är införda på plankartan (m1).
Dessutom skall minst hälften av varje lägenhets bostadsrum orienteras mot tyst
sida (m2).
Riktvärdet 40 dB(A) ekvivalent inomhusnivå för kontor/arbetslokaler säkerställs
även på plankartan (m4).
Ovanstående bullerfrågor för nybyggnad av bostäder hanteras i samband med
bygglovsprövning.
Befintliga bostäder inom de s.k. Bendorfska och Flodénska husen säkerställs inte
i planen då riktvärden för bostäder vid nyproduktion inte är tillämpliga för de
befintliga bostäderna.
Risker, vibrationer och trafikbuller från järnvägen
Järnvägen är i dess närmsta läge belägen 160 meter från närmsta föreslagna
bostad. Med hänsyn till detta bedömer kommunen att risk- buller och
vibrationsstörningar från järnvägstrafiken inte kommer att påverka
boendekvaliteter eller innebära begränsningar för riksintresset. Enligt dagens
situation och erfarenheter från buller och vibrationssituationen i närområdet
(kommunen äger flera byggnader inom och i anslutning till planområdet) har
detta inte inneburit något problem eller någon anledning att misstänka att detta
skulle innebära en risk- och hälsofara. Det finns enligt kommunens bedömning
således ingen anledning till att ytterligare detaljstudera dessa aspekter inom
ramen för detaljplanen.
Luftföroreningar
Arvika kommuns miljöstab har under åren 1999-2004 deltagit i Urban-projektet
med syftet att sammanställa luftkvalitetsmätningar under vintersäsongerna 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). 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 miljöstabens rapport överskrids i Arvika centrum veckomedelvärdet för
bensen något vid enstaka veckor under vinterhalvåret. 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. 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
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kollektivtrafik vilket bidrar till att skapa lägre luftemissioner. Detaljplanen
bedöms därför totalt sett inte bidra till en ökning av utsläppen eller att MKN
överskrids, utan till en långsiktigt hållbar utveckling av staden även med hänsyn
till hälsa och säkerhet.
Vid nybyggnation skall dessutom beaktas att friskluftsintag för kontor och
bostäder sker från gårdssidan för att minska belastningen av hälsoskadliga
ämnen i rumsluften (m3).
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunala ledningar för vatten, dagvatten och spillvatten finns framdragna till
exploateringsfastigheten. Anslutning skall ske till dessa.
Avfall
Sophämtning för hela norra fastigheten samt kommunhusets cafeteria skall ske
via Kyrkogatan.
Fjärrvärme
Fjärrvärmenätet är utbyggt i Kyrkogatan och anslutning till
exploateringsfastigheten skall ske genom Arvika Fjärrvärme AB:s försorg.
I samband med nybyggnation av källarvåningen måste kommunhusets
fjärrvärmeledning läggas om.
Brandteknisk försörjning
Infarten till gård och parkeringsgarage blir på det smalaste stället (vid gatan)
4,60m bred.
Vissa fordon från räddningstjänsten har därmed tillgång till gården och kan
direkt nå de flesta fasader på byggnaden.
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 tjänsteman
Planarbetet har bedrivits i samarbete mellan Arvika Kommun, Arvika Bostads
AB och Skanark AB arkitektbyrå.
Planbeskrivningen är upprättad av avdelningen Planering och utveckling 200805-29 genom planarkitekt Astrid Prinzler, och reviderad inför utställning 200809-26 av Daniel Nordholm.

Daniel Nordholm
Arkitekt
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