ANTAGANDEHANDLING
2009-06-01
ANTAGEN 2009-08-17

Detaljplan för

Beckasinen 2, 6, 7 & 8
Arvika kommun, Värmlands län

Dnr KS 2009/296
LAGA KRAFT 2009-09-23

Detaljplan för Beckasinen 2, 6, 7 & 8 – Planbeskrivning 2(9)
ANTAGANDEHANDLING

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

Planens syfte
Planen ska ge möjlighet för markanvändningen bostäder inom fastigheterna
Beckasinen 2, 6, 7 och 8.

Plandata

Planområdet är beläget i stadsdelen Rosendal, öster om Agneteberg skolan.
Planområdet avgränsas i öster av bostadsgatan Ljungåsgatan, i söder, väster
och norr av gång- och cykelvägar.
Markägoförhållanden
Markägare inom planområdet är Arvika Bostads AB.
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I Översiktsplan 2007 vilken antogs den 26 november 2007 och vann laga kraft
den 26 september 2008, finns inget angivet som innebär att planändringen
skulle vara oförenligt med översiktsplanen.
Detaljplaner
Gällande detaljplan Måsvägen
med omnejd inom Rosendalsområdet, fastställd den 28 oktober
1982, anger en markanvändning
för
allmänt
ändamål
(A).
Markanvändningen allmänt ändamål tillhör den gamla lagstiftningen innan Plan- och bygglagen,
PBL. Beteckningen A innebar all
verksamhet med ett offentligt
organ som huvudman, dock ej
bolag och liknande. Efter PBL:s
inträde
krävs
att
markens
användning är närmare angivet i
detaljplanen. Detaljplanen anger
vidare att fastigheten får bebyggas
med en våning (I) och att 30 % av
tomten får bebyggas. I övrigt finns
bestämmelsen prickmark, vilket
innebär att marken inte får bebyggas, sex meter vid fastighetsgränsen i öster och
väster och 4 meter mot söder och norr.
I dagsläget är ca 20 % bebyggt på vardera fastighet.
Gällande detaljplaner för angränsande kvarter anger en markanvändning för
bostäder, park och allmänt ändamål.
Beslut om planläggning
Kommunstyrelsen utskott Samhällsbyggnad, miljö och service beslutade den 16
april 2009 att ge avdelningen för planering och utveckling uppdraget att ändra
gällande detaljplan för kvarteret Beckasinen 2, 6, 7 & 8 för att tillåta en
markanvändning för bostäder.
Planförfarande
Planen bedöms kunna upprättas med enkelt planförfarande. Då planen bedöms
vara av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten, då
planområdet redan är bebyggt, samt är förenligt med översiktsplanen.

Behovsbedömning
Sammantaget bedöms planens föreslagna markanvändning och dess
konsekvenser inte medföra betydande miljöpåverkan, vilket redovisas i
bifogad behovsbedömning. En miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 5 kap
18§ behöver därför inte upprättas.
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Förutsättningar & förändringar
Natur

Bilden visar planområdet mot väster, med grönytorna ned mot gång- och
cykelvägen, och träd och buskar placerade mot bebyggelsen.
Planområdet är i dag bebyggt, och har tidigare använts för förskoleverksamhet.
De gröna ytorna inom fastigheterna har därför brukats för lek och består av
stora gräsytor med lekredskap på baksidan mot väster, med enstaka träd och
buskar placerade mot byggnaderna. Det finns en höjdskillnad inom
fastigheterna, vilket syns på bilden här ovan. På framsidan, mot öster, finns en
förgårdsmark på ca 8 meter där den närmaste delen mot gata består av
gräsmatta, enstaka träd och buskar, som delar av gaturummet mot
bebyggelsen.
Ett plangenomförande kommer förmodligen leda till att de i dag stora
grönytorna mot väster samt förgårdsmarken i öster får en mer
trädgårdsliknande karaktär med bärbuskar, träd och dylikt.
Geotekniska förhållanden
K-konsult genomförde en geotekniskutredning 1979 för en då tänkt bebyggelse
av planområdets nordvästra del. Utredningen visar på att grunden överst består
av 20-30 cm mylla och under detta av halvfast – fast lagrad sand och silt.
Skiktvis är dock lagringstätheten låg. I samtliga sonderingspunkter som togs
påträffades ett 0,5-1 meter mäktigt lager siltig lera. Leran är lös- halvfast och
förekommer på varierande mellan 2-5 m djup. Den lösa leran bedöms vara
normal – konsoliderad vilket innebär att varje form av belastning på markytan
(exempelvis uppfyllning eller byggnad) ger upphov till sättningar. Vidare
bedöms grunden vara starkt tjälskjutande. (tjälfarlighetsklass III). Utredningen
rekommenderar att en grundläggning av en lätt enplansbyggnad kan ske
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tjälsäkert dirket i mark på kantförstyvad bottenplatta alternativt längsgående
grundsulor av betong.
Radon
Planområdet befinner sig inom ett normal riskområde för markradon enligt en
undersökning som genomfördes 1993 av Svensk Geofysik AB.
Vid en eventuell utbyggnad skall man i bygglovsskedet utreda behovet av
byggande i radonskyddat utförande.
Förorenad mark
Det finns inga uppgifter om att planområdet tidigare varit bebyggt med någon
typ av verksamhet som skulle kunna förorenat området.
Om markföroreningar påträffas t ex vid schaktning skall tillsynsmyndigheten
(miljöstaben) informeras enligt 10 kap 9 § Miljöbalken.
Bebyggelse
Bebyggelsen inom planområdet består av fyra sammanbyggda husenheter i en
våning, med gulmålade träfasader och svart plåttak. Fasaderna mot Ljungåsgatan
är i en rak linje, med undantag för entréerna och de tänkta garagedelarna som är
något indragna.
Mot väster är byggnaderna L – formade, vilket innebär att det bildas privata
uterum mellan byggnaderna.
Den omgivande bebyggelsen består till huvuddelen av byggnader i trä men
även tegel förekommer. Våningsantalet varierar mellan 1 – 1,5 våning.

Bilden visar bebyggelsen mot Ljungåsgatan och dess gaturum.
Ett plangenomförande kommer förmodligen inte innebära några stora
skillnader på bebyggelsens utformning utan kan med små medel byggas om till
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bostäder. Detta då byggnaderna uppfördes på 80-talet ritades de för att kunna
omvandlas till bostäder vid behov.
Detaljplanen ger möjlighet till en utbyggnad av skärmtak eller en farstukvist 2
meter från fasaden vid entrén. En utbyggnad av skärmtak kommer leda till att
fasaden får en tydligare uppdelning mellan de olika bostadsenheterna och att
entréerna tydliggörs. I övrigt får ingen byggnad uppföras mot bostadsgata,
vilket regleras med prickmark på detaljplanen. Den L – formade delen mot
väster leder till att bostäderna får en privat uteplats, från en annan tät närmiljö
till grannar. Idag är byggarean på vardera fastighet 185 m2, för att möjliggöra
en utbyggnadsmöjlighet mot väster samt utbyggnad vid entrén vilken nämndes
här ovan, anges en total byggnadsarea på vardera fastighet på 205 m2 (e1 205).
I övrigt så säkerställs byggnadernas höjd till en våning (I).

Illustrationen visar hur byggnaden skulle kunna byggas om till bostad, där
garaget delar av de olika bostadsenheterna, och ett privat uterum skapas
mellan bostadsytorna mot väster.

Bilden visar på det privata
uterummet som skapas
mot väster mellan
bostadsdelarna.
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Service
Planområdet är beläget ca 1,5 km från torget i Arvika centrum, där service så
som mataffärer, butiker, buss- och tågstation, vårdcentral mm finns lokaliserat.
Agnetebergsskolan, vilken är belägen ca 200 meter från planområdet inrymmer
årskurs 1 - 4 och fritids, samt att det finns förskolor i skolans närhet.
Ett plangenomförande leder inte till några förändringar på servicen inom
området.
Tillgänglighet
Planområdet är beläget i ett relativt flackt område, vilket leder till att det är
lättillgängligt. Entréerna till bostäderna är i markplan och det går även att ta sig
runt byggnaderna i samma nivå. På fastigheternas västra sida finns dock en
höjdskillnad på ca 1 meter.
Friytor
100 meter norr om planområdet finns en mindre lekpark och ca 150 meter
nordöst finns en fotbollsplan.
Ett plangenomförande leder inte till några förändringar på friytor.
Gator och trafik
Trafik
Bostadsgatan Ljungåsgatan, vilken planområdet är kopplat till i öster ansluter i
nordöst Rosendalsvägen som är en huvudgata genom stadsdelen.
Ett plangenomförande kommer inte att leda till några förändringar av
infarterna till fastigheterna från Ljungåsgatan. Parkeringsbehovet skall lösas
inom den egna fastigheten. Så som skissen visar här ovan är tanken att garaget
skall vara integrerat mellan de olika bostadsenheterna. Trafiken inom området
tros dessutom minska då fastigheterna övergår till bostäder från
förskoleverksamhet.
Kollektivtrafik
En anropsstyrd kollektivtrafiklinje trafikerar Rosendalsvägen och
Ljungåsgatan. Med anropsstyrd trafik menas att bussen måste förbeställas en
timme innan man tänkt åka.
Ett plangenomförande leder inte till några förändringar för kollektivtrafiken.
Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelförbindelsen anses vara god kring de gator som planområdet
är beläget enligt Trafikplan från 2000. Planområdet gränsar även mot en gångoch cykelväg i söder, vilken visas på bilden här ovan, vilken leder till
Agnetebergsskolan i väster och mot Rosendalsvägen i öster. I väster gränsar
ytterligare en gång- och cykelbana vilken leder genom stadsdelen Rosendal
och ansluter en gc- bro över väg 172.
Ett plangenomförande leder inte till några förändringar för gång- och
cykeltrafiken.
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Gång och cykelväg söder om planområdet, vilken leder till Agnetebergsskolan
vilken syns i bakgrunden i bilden.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Planområdet är kopplat till det kommunala ledningsnätet för spillvatten,
dagvatten och vatten.
Ett plangenomförande leder inte till några förändringar på fastigheternas
anslutning till det kommunala ledningsnätet.
Värme
Fastigheterna har i dag en vattenburen elvärme. Fjärrvärmenätet vilket
framdraget genom Arvika Fjärrvärme AB:s försorg är dock beläget i gång- och
cykelvägen söder om planområdet, varpå en framtida anslutning är möjlig.
Ett plangenomförande leder inte till några förändringar på fastighetens
värmeanslutning.
El
Fastigheterna är i dag kopplade till Arvika Elnäts ledningar.
Ett plangenomförande leder inte till några förändringar på fastighetens elanslutning.
Administrativa frågor
Planen har en genomförandetid på fem år från det att detaljplanen vunnit laga
kraft. I genomförandebeskrivningen framgår fler frågor av administrativ
karaktär.
Konsekvenser
En planändring enligt förslaget anses inte medföra några stora konsekvenser.
Planområdet är i dagsläget redan bebyggd, vilken med små medel kan göras
om till bostäder. Då markanvändningen ändras till bostäder leder detta till att
det blir möjligt för bostäder i form av radhus i ett centralt läge i tätorten, med
närhet till service, skola och dagis.
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Medverkande tjänsteman
Planbeskrivningen är upprättad av avdelningen planering och utveckling genom
planarkitekt Jenny Bollner.
Revidering
De revideringar som skett i planhandlingen efter samrådet är att handlingen
kompletteras med uppgifter om rekommendationer om grundläggning för nya
byggnader. Handlingen har även kompletterats med att det inte finns några
uppgifter om att planområdet tidigare varit bebyggt med någon typ av
verksamhet som skulle kunnat leda till att området är förorenat.

Arvika den 1 maj 2009

Jenny Bollner
Planarkitekt

