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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
1. Behovsbedömning
2. Planbeskrivning
3. Genomförandebeskrivning
4. Plankarta
5. Särskilt utlåtande (efter samråd)

Planens syfte och huvuddrag
Planen ska ge möjlighet att bygga om delar av huvudbyggnaden inom Turbinen
5 till bostäder och ha kvar möjligheten till kontorsanvändning.

Plandata
Lägesbestämning
Planområdet är beläget centralt i Arvika i anslutning till stadsparken och
vårdcentralen Verkstaden. Avståndet till torget är ca 600 meter.
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Planområdet markerat med röd streck-prickad linje.

Areal
Planområdet omfattar ca 6300 m2 kvartersmark och ca 200 m2 allmän platsmark
(gatumark).
Markägoförhållanden
Planområdet omfattar fastigheterna Turbinen 1, 4, 5 och 6. Fastigheterna är
privatägda. Inom planområdet bedriver idag Polisen, Försäkringskassan,
Skatteverket samt Kronofogdemyndigheten verksamhet.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Enligt nya översiktsplanen för Arvika kommun som antogs av KF 2007-11-26,
och vann laga kraft 2008-09-26, ingår planområdet i Arvika tätort och är
övergripande klassificerat som innerstad. ÖP07 stöder uttalat en utveckling av
staden för att möta efterfrågan på bostäder.
Detaljplaner etc
Gällande detaljplan, Förslag till ändring av stadsplanen för del av kv. Turbinen,
laga kraft 1971-10-19, medger markanvändning för allmänt ändamål (A) samt en
mindre del gatumark (Styckåsgatan).

Gällande detaljplan – plankarta.

Enligt kommunstyrelsens beslut 2008-06-09 har en tomtindelning upphävts för
att möjliggöra avstyckning av Turbinen 6 från Turbinen 5.
Behovsbedömning
Enligt behovsbedömningen till detaljplanen bedöms planen inte innebära risk för
betydande miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt
Plan- och bygglagen 5 kap. 18§ behöver upprättas. Miljöaspekter som särskilt
bör ägnas uppmärksamhet i planprocessen framgår av behovsbedömningen.
Beslut om betydande miljöpåverkan har tagits av planförfattaren (se behovsbedömning).
Bakgrund och beslut om planläggning
Fastighetsägaren till den aktuella fastigheten har tomma lokaler samt kan
eventuellt förväntas få ytterligare vakanser av kontorsytor. Ett önskemål finns
därför från dennes sida att få möjlighet att bygga om delar av byggnaden till
bostäder. Att möjliggöra centralt belägna bostadsmöjligheter är av starkt allmänt
intresse varför kommunen har ställt sig positiv till förfrågan om planändring.
Läget i staden, närhet till lek och rekreation, service, kommunikationer och
teknisk infrastruktur liksom tillgången till parkering inom egen fastighet bedöms
den befintliga byggnaden preliminärt som lämplig för bostäder.
Beslut om planläggning togs 2008-12-01 av kommunstyrelsen.
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Planförfarande
Detaljplanen bedöms ha begränsad betydelse samt sakna intresse för en bredare
allmänhet då planens genomförande inte bedöms innebära några stora negativa
förändringar. Planen är förenlig med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande och bedöms heller inte medföra betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen upprättas därför med enkelt planförfarande.

Förutsättningar och förändringar
Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar

Planområdet innehåller en liten del ”naturmark” i den västra, sluttande delen
ner mot Styckåsgatan. Ett antal lövträd mot Styckåsgatan definierar
gaturummet och ger en grön karaktär till upplevelsen i detsamma vilket ur
allmän synpunkt är värdefullt.
Marken innefattar i övrigt inga kända naturvärden eller rekreationsvärden utan
möjligen mer stadsbildsmässiga värden.
I nära anslutning till planområdet finns stadsparken, Sågudden och Styckåsskogen för rekreation, lek och promenader.

Ovan: Träd och grönytor väster om byggnaden mot Styckåsgatan.
Förändringar

Träden inom kvartersmarken mot Styckåsgatan skall bevaras. Om träden
behöver tas ner pga t ex träddöd skall motsvarande träd återplanteras. Nämnda
åtgärder säkerställs genom planbestämmelse (n1).
Geotekniska förhållanden, radon
Förutsättningar
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Detaljplanen syftar inte till att möjliggöra någon ytterligare byggrätt för ny
byggnad i någon betydande omfattning större än dagens utan endast till att
möjliggöra ombyggnation av befintlig byggnad. En geoteknisk utredning
bedöms därför inte nödvändig inom ramen för planarbetet.
Planområdet ligger inom normalriskområde för radon enligt den översiktliga
markradonutredningen från 1993.
Förändringar

Ingen geoteknisk utredning eller radonmätning tas fram inom ramen för
planarbetet. Frågorna hanteras i bygglov.
Bebyggelse & gestaltning
Förutsättningar

Planområdet inrymmer en huvudbyggnad med kontorsverksamhet i fyra hela
våningar samt källarvåning i sluttande terräng. En ”halv” femte våning som
byggts till senare (1992) innehåller ytterligare kontor. Huvudbyggnaden
prövades med bygglov i slutet av 1973 och byggnaden uppfördes under 1974
som polishus. Byggnaden har fasad av ljus tegel och detaljer i orange och grå
plåt, bl a kring fönster och gavelpartier. I övrigt finns även en fristående
garagebyggnad i ett plan med markparkering på taket samt en lägre
envåningsbyggnad som förbinder garaget och polisens verksamhet i huvudbyggnaden. Entrén till byggnaden nås idag från innergården mot Parkgatan.
Huvudbyggnaden inom Turbinen 5 ligger på en höjd som sluttar ner mot
Styckåsgatan och är tydlig i stadsbilden med sin placering i anslutning till flera
trafikerade gator. Bebyggelsens höjd och volym bildar tillsammans med
Tingshuset början på den storskaliga bebyggelsen inom Styckåsen.
Byggnadens volym är långsträckt med få detaljer, enkel geometrisk form och ett
konsekvent modernistiskt formspråk med horisontella linjer i form av orangefärgade fönsterband som dock bryts visuellt av träden längs Styckåsgatan/
Styckåsvägen.

Ovan: Byggnaden sett från Styckåsgatan
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Ovan: Byggnaden sett från Parkgatan

Ovan: Byggnaden sett från Styckåsvägen
Förändringar

Vid en ombyggnation av delar eller på sikt eventuellt hela byggnaden till
bostadsändamål kommer sannolikt utvändiga förändringar av fasaden att
behövas för att möjliggöra uteplatser och balkonger till lägenheterna. Ändringar
skall utföras varsamt och på ett sätt som bevarar byggnadens enkla,
modernistiska karaktärsdrag, inte minst avseende de horisontella linjerna. Detta
säkerställs med planbestämmelse (f1).
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Vid ombyggnation av byggnaden från kontor till lägenheter skall genomgående
lägenheter (väster-öster) eftersträvas med hänsyn till ljusförhållanden och
bullersituationen (se vidare under rubriken risker och störningar).
Den byggrätt som planen tillskapar utöver dagens byggrätt ger möjlighet att
bygga uteplatser för lägenheter mot öster och väster samt möjlighet till
loftgångar och balkonger. I övrigt tillskapas ingen ytterligare byggrätt utan
dagens byggnation inom planområdet säkerställs.

Ovan: Illustrationsskiss över området

Friytor
Förutsättningar

Inom planområdet finns friytor i form av hårdgjorda körytor samt grönytor
väster om byggnaden ner mot Styckåsgatan.
Förändringar

Markplaneringen kring huvudbyggnaden kommer närmast byggnaden att
förändras något med eventuellt ändrade entréförhållanden, parkeringsytor och
möjliggörande av uteplatser till lägenheter i bottenplan.
Service
Förutsättningar

Områdets läge i förhållande till Arvika centrum med dess utbud av
kommersiell och offentlig service är mycket gott.
Förändringar

Planen tillskapar inga ytor för ytterligare service än den som finns. Planområdets
läge i staden ger goda förutsättningar för tillgänglighet till stadens service utan
behov av bil.
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Gator och trafik
Kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik
Förutsättningar

Goda gång- och cykelförbindelser finns mot väster, söder och öster.
Tillgängligheten till kollektivtrafiken är god, närmsta busshållplats ligger inom
100 meter från planområdet och med flera alternativ vid stadsparken.
Avståndet till järnvägsstationen är ca 600 meter.
Planområdets byggrätt för bostäder och kontor är lokaliserad mellan ca 220
och 290 meter från närmsta spårmitt av Värmlandsbanan som är av riksintresse
för kommunikationer. Värmlandsbanan trafikerar gods- och persontåg.
Förändringar

Planförslaget innebär inga förändringar avseende kollektivtrafik eller gångoch cykeltrafik.
Motorfordonstrafik
Förutsättningar

Planområdet är omgivet av Styckåsgatan och Parkgatan och ligger i nära
anslutning till Styckåsvägen med en ansenlig mängd fordon som passerar
dagligen.
I gällande plan anges en del av västra delen av planområdet som gatumark med
utfartsförbud från Turbinen mot Styckåsgatan.
Förändringar

Genomförandet av planen med en successiv övergång från kontorsanvändning
till bostadsanvändning ger sammantaget färre bilrörelser till och från området.
Planen innefattar gatumark enligt gällande plans avgränsning med bibehållet
utfartsförbud. Inga åtgärder bedöms nödvändiga i gatunätet med anledning av
planen då trafikmängden totalt sett inte bedöms öka genom planens
genomförande.
Parkering/utfarter
Förutsättningar

Idag finns ca 24 parkeringsplatser ovanpå garaget som är avsedda för anställda
inom verksamheterna i huvudbyggnaden. I övrigt finns ca 18 parkeringsplatser
för besökande och dessa (samt även parkeringen ovanpå garaget) nås från
Parkgatan. I anslutning till huvudentrén finns ett antal besöksparkeringar samt
handikappsparkering. I närheten till planområdet finns även en större allmän
parkeringsplats i Tivoliviken i anslutning till stadsparken.
Polisen disponerar garaget för polisfordon. Garageområdet är inhägnat.
Planområdet med dagens verksamheter är väl försörjt med parkeringsplatser
både inom och i nära anslutning till området.
Tillfart till planområdet sker som nämns ovan dels från Parkgatan till
parkeringsytor och dels direkt till den östra huvudentrén till byggnaden via
fastigheten Lagmannen 2.
Förändringar

Planens genomförande innebär att delar av dagens verksamheter på sikt kan
komma att flytta och ombyggnation från kontor till bostäder kan komma till
stånd. Då utbudet av parkeringsplatser för kontor är gott, och bostäder kräver
färre parkeringsplatser per ytenhet kommer parkeringsfrågan att kunna
hanteras inom befintlig parkeringsram. Parkeringsplatser för boende skall alltid
klaras inom egen fastighet (inom planområdet).
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Tillfarten till parkeringarna samt innergården föreslås behållas oförändrade.

Ovan: Parkeringsplatserna inom planområdet

Ovan: Polisens innergård med garageplatser
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Risker och störningar
Buller
Förutsättningar

Då planområdet och den aktuella byggnaden för ombyggnation ligger i relativ
närhet till trafikerade infartsgator till staden har bullersituationen utretts 1 för
att fastställa lämpligheten för bostadsändamål och ev. påverkan på t ex
lägenhetsutformning. Bullret har beräknas utifrån trafikbelastning från
Parkgatan, Styckåsgatan och Styckåsvägen.
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).
Den bullerberäkning som genomförts har utgått ifrån sex beräkningspunkter, se
sidan 11. Punkterna har valts så att samtliga fasader med olika våningshöjder
är med.
Beräkningen har genomförts utifrån en bedömd trafikmängd idag, och framtida
trafikering bedöms inte medföra någon betydande ökning av de angivna
mängderna utifrån dagens kunskap om trafikåtgärder eller planerad
stadsutveckling. Hastigheten som beräknas är 40 km/h. Det är normalt att i
beräkningssammanhang använda skyltad hastighet, vilket på samtliga
omgivande gator är 50 km/h. I föreliggande fall har dock 40 km/h använts då
det är fysiskt omöjligt att nå 50 km/h med hänsyn till de korsningar,
väjningsplikter och ”trafikbulor” som finns i närområdet på de beräknade
sträckningarna. Kommunen kommer också troligtvis att skylta om hastigheten
på aktuella gator till 40 km/h under 2009.

1

Bullerberäkning kv. Turbinen, SWECO Infrastructure AB, 2008-11-24
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Utifrån ovanstående förutsättningar har följande bullernivåer beräknats.

Resultatet av beräkningarna visar att fasaden mot Styckåsgatan är utsatt för
buller överstigande riktvärdena med 3-4 dB(A) ekvivalent och 3-16 dB(A)
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maximalt. Även gavelfasaden mot Tingshuset uppvisar något för höga
bullervärden. I övrigt klaras gällande riktvärden utan åtgärder, och i punkterna
5 och 6, dvs fasaden mot Parkgatan klaras även s k tyst sida.
Förändringar

Utifrån ovan nämnda förutsättningar bedöms en god bebyggd miljö avseende
buller kunna klaras genom nedanstående resonemang och planbestämmelser.
Bullernivån inomhus i samtliga lägenheter skall alltid klaras. Planbestämmelse
avseende gällande ljudkrav för inomhusmiljön är införda på plankartan (m1).
Bostäderna kommer att behöva utföras med loftgångar mot Parkgatan för att
klara genomgående lägenheter. Samtliga lägenheter bör vara genomgående med
minst ett sovrum mot innergården (Parkgatan). En planbestämmelse införs som
föreskriver att minst hälften av varje lägenhets bostadsrum skall orienteras mot
tyst sida (m2).
För uteplatserna gäller att utformningen av balkonger måste göras så att de av
Boverket rekommenderade maxnivåerna ej överskrids och varje lägenhet måste
ha tillgång till minst en uteplats där riktvärdena ej överskrids (utöver ev.
inglasad uteplats). Planbestämmelse avseende bullernivåer på uteplats är införd
på plankartan (m3).
Riktvärdet 40 dB(A) ekvivalent inomhusnivå för kontor/arbetslokaler säkerställs
även på plankartan (m4).
Ovanstående bullerfrågor för ombyggnation av kontor till bostäder hanteras i
samband med bygglovsprövning.
I samband med bygglov bör hänsyn tas till Värmlandsbanan och främst maximal
bullernivå som kan förväntas bli mer frekvent förekommande om tågtrafiken
ökar på sträckan, samt även något högre än de idag mellan 65 till 75 dB(A) som
av kommunen bedöms förekomma inom planområdet från tågtrafik. Detta är
viktigt att ta i beaktande vid utformning av uteplatser till lägenheterna.
Ovanstående planbestämmelser säkerställer dessa nivåer.
Luftkvalitet
Förutsättningar

Planens genomförande innebär att delar av dagens verksamheter på sikt kan
komma att flytta och ombyggnation från kontor till bostäder kan komma till
stånd. Nytillkommande bostäder med tillhörande fordon skall därför ställas
emot en proportionell minskning av befintlig verksamhets alstring av trafik och
utsläpp.
Förändringar

Antalet fordonsrörelser bedöms genom fler bostäder (och således färre kontor)
inom planområdet bidra till samma eller färre antal fordonsrörelser och så även
utsläppsmängder. Planens genomförande bedöms därför inte att bidra till en
ökad andel utsläpp med hänsyn till trafik eller till att miljökvalitetsnormer
överskrids.
Förorenad mark
Förutsättningar

Kvarteret har tidigare varit indelat i fyra kvadranter och tomterna varit
bebyggda med större en- eller tvåfamiljs bostadshus. Tidigare markanvändning
ger inte anledning att misstänka förekomst av markföroreningar.
Förändringar
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Inga åtgärder planeras avseende förorenad mark. Om markföroreningar påträffas
vid (om)byggnation skall tillsynsmyndigheten informeras enligt 10 kap 9
§ Miljöbalken
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Förutsättningar

Byggnaden är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.
Förändringar

Ingen förändring.
Värme
Förutsättningar

Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet.
Förändringar

Ingen förändring.
El
Förutsättningar

Byggnaden är anslutet till Arvika Elnät AB:s ledningsnät.
Förändringar

Ingen förändring.

Konsekvenser
Planen medför att efterfrågan på lägenheter kan mötas på ett bättre sätt. Centralt
belägna lägenheter med närhet till service, kommunikationer och teknisk
infrastruktur är ett gott resurshushållande. Lägenheterna kommer att kunna
erbjuda goda boendekvaliteter med utblickar samt kunna utföras så att
bullernivåerna klaras. Att omvandla en befintlig byggnad från kontor till
lägenheter kräver utvändiga förändringar av fasaden. Trafikmängden till och
från byggnaden bedöms ligga på samma nivå som dagens eller minska.
I övrigt bedöms inga ytterligare (negativa) konsekvenser föreligga genom
planens genomförande.
Administrativa frågor
Planen har en genomförandetid på 5 (fem) år ifrån det datum planen vinner laga
kraft.
Innan bygglovprövning skall samråd ske mellan fastighetsägare,
Polismyndigheten och kommunen för att säkerställa att Polismyndighetens
synpunkter under samrådet (som i huvudsak är av bygglovkaraktär) beaktas
inför bygglov. En planbestämmelse (a1) införs för att säkerställa detta.
Övrigt
XXX

Medverkande tjänstemän
Planbeskrivningen är upprättad av avdelningen Planering och utveckling genom
Daniel Nordholm.
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Arvika 2009-01-23, reviderad 2009-03-03

Daniel Nordholm
Arkitekt

14

