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1. Utgångsläge 
Översiktsplanen för Arvika kommun består av: 

1. Översiktsplan 2007 för Arvika kommun 
2. Analys för Arvika stad och Jössefors 
3. Utvecklingsplan för Arvika stad och Jösse-

fors 
4. Översiktsplan för kommundelarna 

 
Översiktsplan 2007 innehåller övergripande ställ-
ningstaganden för hela kommunen. Analys för Arvi-
ka stad och Jössefors utgör ett underlag till utveck-
lingsplanen för Arvika stad och Jössefors.  General-
plan för Arvika centralort, 1983-08-29, är inte fram-
tagen enligt de regler och bestämmelser som anges 
vid översiktsplanering i PBL. Planen saknar i dagslä-
get aktualitet och gäller inte längre. 
 
Utvecklingsplanen för Arvika stad och Jössefors tar 
sin utgångspunkt i ambitionen att stärka och utveckla 
staden. Utvecklingsplanen innehåller riktlinjer för 
mark- och vattenanvändning och är vilje- och åt-
gärdsinriktad. Det fortlöpande arbetet med utveck-
lingsplanen skall präglas av de gemensamma kärn-
värdena; medborgarfokus, resultatinriktning, öppen-
het, stolthet och förnyelse. 

1.1 Arvika vision 2010 
De fyra ledorden för Arvika vision 2010 är trivsel, 
tillväxt, kompetens och bärkraft. Visionen ska ge-
nomsyra allt arbete och visionens ledord återkommer 
som struktur i översiktsplanen för hela kommunen, 
som fokuserar på tre av ledorden, trivsel, tillväxt och 
bärkraft. Citat ur kommunfullmäktiges beslut om 
vision Arvika 2010: 

”Vår vision är att Arvika år 2010 är en framgångsrik 
kommun med ett differentierat näringsliv som tar 
vara på kreativiteten och uppfinningsrikedomen hos 
våra kommuninvånare och företagare. Vi utgör ge-
nom vår tillväxtkraft en av hörnpelarna för utveck-
lingen av länet i stort och särskilt för västra Värm-
land. Arvika är en av landets bästa platser att leva, 
bo och verka i om man söker livskvalitet i arbete, 
boende och fritid. Arvika är en trygg och hållbar 
kommun där utbildningsnivån kontinuerligt ökar. Vi 
tar vara på människors skiftande bakgrund och 
mångfalden speglas på alla nivåer i samhället. 
Kommunen har ett spännande musik- och kulturliv 
som utmanar såväl unga som gamla. Vi har ett kul-
turarv och en miljö som vi är stolta över att föra vi-
dare till kommande generationer och som bidrar till 
att vi utgör ett attraktivt val för att bo eller besöka 
Arvika.” 

1.2 Arvika – del av en större region 

En utveckling av Arvika måste bygga på att staden är 
attraktiv i ett regionalt perspektiv. Utmaningen för 
Arvika är att vara attraktiv på den bostads- och ar-
betsmarknad som Värmland och delar av Norge ut-
gör. Arvika finns längs tillväxtkorridoren Oslo – 
Stockholm och våra företag och tillväxten i vår 
kommun är i hög grad beroende av en global om-
värld. De senaste decennierna har det skett en påtag-
lig förändring av landets funktionella arbetsmarkna-
der. Nu pendlar allt fler mellan Arvika och Karlstad. 
 
Nutek har 2005 omdefinierat arbetsmarknadsregio-
nerna utifrån ändrade pendlingsmönster. Tidigare 
tillhörde Arvika och Eda kommuner en gemensam 
arbetsmarknadsregion. Nu tillhör Arvika Karlstadsre-
gionen tillsammans med Sunne, Kristinehamn och 
kranskommunerna runt Karlstad. 
 

1.3 Övergripande planerings-
strategi för staden 
Den översiktliga planeringen ska utgöra ett underlag 
för hur kommunen och staden ska utvecklas i framti-
den. Den ska även vara ett redskap för ett samlat 
arbete framåt för att nå visionen. I detta avsnitt redo-
visas strategier för att utveckla stadens kvaliteter via 
ett antal ledstjärnor som ska bidra till Arvikas utveck-
ling. Ledstjärnorna utgör viktiga politiska inriktning-
ar för samhällsbyggandet. Ledstjärnorna är: 
 
Arvika – en attraktiv stadskärna 
Arvika är en vacker och pittoresk småstad med en 
stadskärna som har unika kvaliteter. Dessa kvaliteter 
måste vårdas och utvecklas för att stärka staden ur 
näringslivssynpunkt, som besöksmål och inte minst 
för arvikaborna själva.  
 
De aspekter som gör stadskärnan attraktiv ska tydlig-
göras och ge möjligheter till bevarande och utveck-
ling: 

• En livfull boendemiljö med offentliga mötes-
platser och arenor 

• Kulturmiljöer ska värnas och utvecklas 
• Handeln ska aktivt utvecklas 
• Kvarteren ska öppnas upp och utvecklas 
• Trafikmönster, parkeringsplatser och skylt-

ning i innerstaden ska förtydligas. 
• Grönska och planteringar ska vara ett natur-

ligt inslag  
• Hamnen ska omvandlas och förnyas 
• Närhet, tillgänglighet och trygghet ska ge-

nomsyra staden 
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Arvika – en tät blandstad 
Arvika ska bibehålla sin ytmässiga relativa koncent-
ration av bebyggelse och ta vara på möjligheten att 
växa inåt, genom en målmedveten förtätning och 
förnyelse av staden. Samtidigt kommer för stadens 
framtida expansion ny jungfrulig mark behöva tas i 
anspråk. Detta bedöms omfatta begränsade tätortsnä-
ra områden. Arvika ska vara en stad med närhet, till-
gänglighet och trygghet för alla medborgare. Med en 
tät blandstad menas en varierad arkitektur och stads-
miljö, blandade upplåtelseformer för boende samt 
områden med boende och verksamheter integrerat. 
 
Skapa områden för nya och attraktiva bostäder 
Arvika ska ha en god planberedskap för bostadsför-
sörjning. Beredskap och utbud ska omfatta olika ty-
per av boende och möta olika tänkbara framtida be-
hov. 
 
Utveckla industri, handel och service  
Arvika ska ha en god planberedskap för verksamheter 
inom industri, handel och service av olika slag. Nya 
verksamhetsområden ska utredas för att kunna möta 
behov av framtida mark.  
 
Arvika – ett attraktivt besöksmål 
Arvikas kvaliteter ligger i den attraktiva staden, små-
skaligheten, kulturmiljöerna, handeln, närheten till 
vattnet och till den storslagna naturen. Möjligheterna 
till utveckling inom besöksnäring ska ses ur detta 
perspektiv.  
 
Utveckla stadens entréer 
Arvikas entréer ska utvecklas. Det ska märkas att 
man kommer till Arvika. Stadens strukturer, stråk och 
målpunkter ska uppmärksammas och tydliggöras från 
samtliga entréer. 
 
Sjöstaden Arvika – Sveriges innersta hamn 
I Arvika ska närheten till vattnet vara påtaglig och 
barriären mellan centrum och vattnet överbryggas. 
Hamnen kan på sikt göras levande med boende, 
verksamheter och offentliga platser. Hamnverk-
samheten ska även fortsättningsvis fokusera kring 
fritidsbåtstrafiken. Framtida möjligheter till gods-
hantering i hamnen ska utredas. 

Jössefors – en industriort nära Arvika med bra 
livskvalitet 
Näringslivet på orten ska ges förutsättningar att 
utvecklas. Jössefors läge nära Arvika ger bra pend-
lingsmöjligheter för de boende. Anläggande av en 
gång- och cykelväg mellan Arvika och Jössefors 
möjliggör bra pendling även för icke bilburna. 

 
Stadens omland 
Det tätortsnära omlandet har fått en ökad attraktions-
kraft för boende. Det visar studier också från andra 
orter. Bostadsbebyggelse kan medges utifrån bedöm-
ning om lämplig markanvändning, så att oplanerat 
tätortsnära boende ej uppstår, då kommunen måste 
säkerställa framtida behov av mark i stadens närhet. 
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2. Stadens utveckling 
– inriktning och åtgär-
der i delområden 
 

2.1 Stärk stadskärnan (tillväxt, trivsel) 

Stadskärnan är det kommersiella området från Järn-
vägsgatan i söder till Kyrkogatan i norr samt Palm-
viksgatan i väster och Östra Esplanaden i öster. 
 
 
Förstärk förutsättningarna för handelns  
utveckling 
Genom samverkan med berörda aktörer inom ramen 
för Föreningen Aktiva Arvika ska stadskärnan ut-
vecklas till en ännu mer vital och levande stadskärna 
för verksamheter, handel och bostäder. 
 
Arvika har en lång tradition som handelsstad och har 
varit västra Värmlands handelscentrum sedan 1800-
talet. Den konkurrensfördel som idag finns och är 
under utveckling är stadsmiljön, den pittoreska små-
staden samt närheten till service i olika former. 

 
För att möta handelns utveckling behöver fastighe-
terna utvecklas med större affärsytor. Ett sätt är att 
slå samman flera mindre affärsytor till en stor eller att 
i ett kvarter eller del av kvarter skapa en galleria. Nya 
byggnader ska inlemmas i befintlig stadsstruktur. 
 
Vid nybyggnation ska i första hand förtätning ske i 
befintliga kvarter. Exempel på kvarter som kan förtä-
tas är Fogden, Apotekaren och Veterinären. Kopp-
lingen mellan Palmviken och övriga centrum ska 
förstärkas och tydliggöras genom åtgärder som skylt-
ning, gångvägar och belysning. Genom att omlokali-
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sera bussgaraget från Palmviken till plats utanför 
ringleden minimeras överflödiga bussrörelser i de 
centrala delarna av staden.  
 

Öka innerstadens betydelse som mötesplats 

Stadskärnan ska präglas av liv och rörelse och kom-
munens uppgift är att erbjuda naturliga mötesplatser 
där invånare kan träffas och känna sig trygga och 
säkra. Exempel på mötesplatser är torget och gåga-
torna, Palmviken och biblioteket. Stadskärnan med 
dess utbud ska även vara tillgänglig för individer med 
funktionshinder. Genom projekt Centrumvitalisering 
under åren 2002-2005 har ett omfattande arbete på-
börjats för att skapa mer inbjudande mötesplatser, 
bl.a. med anpassning för funktionshindrade. Det fort-
satta arbetet inrymmer utveckling av gatumiljöer, 
trafiksäkerhetsåtgärder, fler gröna inslag, förbättrad 
belysning, skyltning och utsmyckning mm. 

 
Bevara siktlinjerna i rutnätsstaden 
I stadens rutnätsmönster har skapats viktiga siktlinjer. 
Dessa är Trefaldighetskyrkan – Järnvägsstationen, 
Stadsparken – Musikskolan och Stadsparken – Bibli-
oteket. Siktlinjerna ger tydlig struktur och inför fram-
tida förändringsbehov ska dessa säkerställas. 
 

Låt staden möta vattnet 
Stadskärnans närhet till Kyrkviken utgör en tillgång 
som ytterligare behöver förstärkas så att Kyrkvikens 
vatten blir närvarande i stadsbilden. 
 

Ny arkitektur samsas med befintliga kultur-
miljöer 
Arvika stadskärna utgör ett regionalt intresseområde 
för kulturmiljövården som behöver värnas och tas 
tillvara. Arvika är en relativt ung stad med en tämli-
gen liten stadskärna där bebyggelsen uppvisar en 
blandning av äldre och yngre arkitekturstilar. De 
äldre byggnaderna som finns bevarade skapar karak-
tären på småstaden. 
 

Många byggnader i stadskärnan har en lång och in-
nehållsrik byggnadshistoria och välbevarade hus från 
olika tidsperioder med skilda funktioner utgör oer-
sättliga bitar i det stadshistoriska pusslet då de åskåd-
liggör stadens framväxt och historiska utveckling. 
Kring bland annat torget finns hus representativa för 
den så kallade stenhusarkitekturen med putsade de-
taljrika fasader och tornprydda tak. Exempel på beva-
rad och sammanhållen trästadsbebyggelse från 1800-
talet återfinns bland annat i kvarteret Pilen. De unika 
miljöerna i innerstaden ska så långt det är möjligt tas 
tillvara.  I vissa fall kommer det vara nödvändigt att 
ersätta befintlig bebyggelse med ny. Det är då ange-
läget att tillkommande byggnader bidrar till omgi-
vande kvarters karaktär vad avser gestaltning och 
innehåll. 
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2.2 Utveckla staden runt stads-
kärnan – innerstaden (trivsel) 
 
Innerstaden består till stor del av flerbostadshus, 
några villor och ett antal institutioner. Till stor del 
utgörs området av rutnätsstaden utanför själva 
stadskärnan med Fältgatan, Fallängsvägen och 
Styckåsskogen som yttre gränser. 
 
 
Ta vara på grönskan 
Rutnätsstaden fortsätter utanför stadskärnan. I slutet 
av 1800-talet anlades esplanader med trädalléer i 
flera riktningar. I stadsdelen Ängen gjordes gatorna 
så breda att träd kunde planteras på bägge sidor om 
gatan, mycket för att hindra bränder i trähusen. Es-
planader och trädalléer ska i möjligaste mån bevaras 
och även återskapas vid restaureringar av gatumiljö-
er. Stadsnära rekreationsmöjligheter i grön miljö ska 
värnas, exempelvis Minnebergsskogen och Myraval-
len. Miljön ger hög kvalitet för både boende och be-
sökare till institutionerna i området. 

 
Ny arkitektur samsas med befintliga kultur-
miljöer 
De äldsta byggnaderna är från 1800-talet, exempelvis 
några av husen vid Gunnarskogs gränd, Stuartgården, 
några hus i kvarteren Missionen och Paradiset. 
Många byggnader har ett stads- och kulturhistoriskt 
värde och är exempel på typiska byggnadsstilar från 
olika epoker. 
 
I kvarteren Katten och Hjorten planeras nu för bostä-
der. Möjligheter finns till förtätning av obebyggda 
kvartershörn och omvandling av befintliga byggna-
der. Att ta vara på kvarterens innergårdar och se dem 
som viktiga inslag i kvartersbilden är en utmaning 
framöver. De unika miljöerna i innerstaden ska tas 
tillvara och förstärkas. Det är angeläget att tillkom-
mande byggnader bidrar till omgivande kvarters ka-
raktär vad avser gestaltning och innehåll. 
 

Trafiksäkra miljöer  
I Solbergastaden finns tre skolor, kyrkor, sim- och 
sporthallar och därmed en hög trafikintensitet. Under 
de senaste åren har en rad trafiksäkerhetsåtgärder 
vidtagits i området i form av trafikhinder som reduce-
rar hastigheten. 
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2.3 Sveriges innersta hamn (tillväxt, 
trivsel, bärkraft) 

 
Med hamnområdet avses området nedanför järnvä-
gen mot vattnet, i väster inkluderas Solbergsholmen 
och i öster hamnpiren. 
 

 

Omforma hamnområdet 
Genom en förnyelse av hamnområdet kan hela staden 
få en tydligare kontakt med Kyrkviken och Glafsfjor-
den. Hamnområdet ligger i direkt anslutning till 
stadskärnan och en utveckling av hamnområdet stär-
ker hela stadskärnans identitet. 

 
De markföroreningar som påvisats, främst vid de 
gamla oljecisternerna och vid skrotupplaget, måste 
åtgärdas beroende på vilken typ av verksamhet som 
kan komma att etableras i området. 
 
Järnvägen utgör i dag en barriär men kan överbryg-
gas genom satsningar på planskild korsning. I hamn-
området finns en lastageplats för järnvägen och in-
tresse finns för en omlokalisering. En utredning pågår 
med inriktning att skapa en ny lastageplats för gods-
hantering på Lycke industriområde. 
 
Farleden har främst betydelse för fritidsbåtar. Antalet 
båtar i Arvikas egna båtklubbar har ökat de senaste 
åren och det finns behov av fler båtplatser. Gästham-
nen kommer från 2007 att organiseras vid Solbergs-
holmen av AB Arvika Småbåtshamnar. En fortsatt 
utveckling av båtturismen är av intresse och är en 
delvis outnyttjad resurs.  
 
Det finns idag ingen godstrafik som ankommer Arvi-
ka hamn. Eventuella framtida möjligheter till gods-
hantering bör utredas. 
 
Arvika Näringslivscentrum har utvecklats till ett före-
tagshotell och ett viktigt utbildningscentrum i västra 
Värmland. Anläggningen utgör en stor mötesplats 

med många besökare per dag. En utredning ska visa 
behov av förbättringar av infrastrukturen för att skapa 
en trafiksäker miljö för både biltrafik och gång- och 
cykeltrafik till och från området.  
 
Utredningsområde Hamnen –  
gör en fördjupad översiktsplan över hamn-
området! 
Förutsättningarna för att förverkliga det attraktiva 
hamnområdet är beroende av utfallet av flera pågåen-
de utredningar. För att närmare studera förutsättning-
arna för en förändring av hamnområdet ska en för-
djupad översiktsplan för hamnområdet inklusive Sol-
bergsholmen göras. Dialogen med medborgarna är en 
viktig del i arbetet. 
 

 

2.4 Trivsel och utveckling av bo-
stadsområden (tillväxt, trivsel, bärkraft) 

 
Här behandlas bostadsområdena utanför den inre 
ringleden Fältgatan, Fallängsvägen. Här ingår De-
gerängen, Högåsen, Myråsen, Haga, Kyrkebyn, Ag-
neteberg, Rosendal, Solvik, Prästängen, Taserud, 
Dottevik, Ingesund och Trotakan. 

 
Ny arkitektur samsas med befintliga 
kulturmiljöer 
Bostadsområdena utgör i stor utsträckning villabe-
byggelse. Flerbostadshus finns framförallt på Dege-
rängen, Agneteberg, Prästängen och i Dottevik. Bo-
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stadsområdena präglas av den tidsperiod och bygg-
nadsstil som var rådande när de anlades. Ur kultur-
miljösynpunkt finns ett antal fastigheter i exempelvis 
kvarteren Trasten, Svalan, Bofinken och Staren som 

är byggda i funkisstil och kvarteren är av regionalt 
intresse för kulturmiljövården. I kvarteret Beryllen i 
Solvik finns ett antal villor byggda i början av 1970-
talet, som utgör exempel på typhusbyggande med 
hög arkitektonisk kvalitet. Många i och för sig tidsty-
piska fastigheter har t.ex. beklätts med nya fasadma-
terial och därmed förlorat sitt ursprungliga värde som 
exempel på tidstypisk byggnadsstil. Kompletteringar 
och förnyelse av befintliga områden ska göras med 
hänsyn till de kvaliteter som är specifika för respekti-
ve område och respektive epok. 
 

Bygg bostäder och förtäta i befintligt  
område! 
Bostadsområdena i är stora delar färdigbebyggda, 
men där mark och tomtluckor finns kan mindre till-
skott av nya bostäder bli aktuella, vilket får bedömas 
vartefter det aktualiseras. Exempel på områden som 
kan förtätas är kvarteret Styvern, Hjorten, Krukan, 
Katten, Fogden, Koppfeldtsplatsen (Kv Biet 4) på 
Agneteberg, Tornstigen (se utredningsområde Torn-
stigen), samt i anslutning till kvarteret Dungen på 
Högåsen. 
 
Bygg attraktiva bostäder i utredningsområde  
Taserud! 
Skapa ett område för byggnation av småhus mellan 
förskolan Myrstacken och vattentornet. Detaljplane-
arbete pågår för att tillskapa ett mindre antal tomter 
för småhus. Ange ett större område norr om Taserud 
som utredningsområde för eventuella framtida behov 
av ny bebyggelse. 
 

Bygg attraktiva bostäder i utredningsområ-
den norr om Ingestrand! 
Skapa ett mindre utredningsområde för eventuella 
framtida behov av bostäder söder om Stenbrottsvägen 

fram till Ingestrands camping. Här finns ett attraktivt 
markområde med fint läge ut mot Kyrkviken och ut 
mot Glafsfjorden. Beslut om planprogram för områ-
det har tagits. 
 

Utred möjligheterna att exploatera del av 
etapp III Prästängen!  
Utred möjligheterna att tillskapa ett mindre antal 
tomter i anslutning till redan bebyggt område. Direkt 
väster om Prästängen finns ett större bostadsområde, 
benämnt Prästängen etapp III, detaljplanelagt och 
klart för utbyggnad av småhus och flerbostadshus. 
Marken är i kommunens ägo. 
 
Uppmärksamma parkytor och den tätorts-
nära naturen för rekreation och fritid 
I bostadsområdena finns parkytor och lekplatser för 
alla åldrar. Det är angeläget att värna om säkra miljö-
er för barns möjligheter till lek utomhus. Den nära 
tillgången till naturen och dess rekreationsmöjligheter 
förhöjer livskvaliteten i bostadsområdena. I direkt 
anslutning till de yttre bostadsområdena finns till 
exempel möjligheter till rekreation i form av mo-
tionsspår på Prästängen, Vik, Ingestrand och Taserud. 
Från Taserud finns via ett elljusspår förbindelse med 
Vassviken, ett väl frekventerat strövområde väster 
om Mjögsjön. 
 
Trafiksäkra miljöer 
Bostadsområdenas kontakt med stadskärnan både för 
kollektivtrafik, biltrafik och gång- och cykeltrafik ska 
på olika sätt stimuleras. I Arvika är avstånden korta. 
Det är gång- eller cykelavstånd in till stadskärnan 
från samtliga bostadsområden vilket bidrar till en 
trivsam miljö och ett aktivt stadsliv. Med en lugn 
trafikrytm kan olika trafikslag blandas. Separata gc-
vägar anläggs där blandtrafik inte kan fungera. Vid 
förnyelse av gaturum och planering av nya gc-vägar 
kan också tillgängligheten för funktionshindrade ökas 
och trygghetsfrågor uppmärksammas. 
 
Förskolor och skolor finns tillgängliga i närmiljön för 
samtliga områden. Trafiken till och från skolor ska 
särskilt uppmärksammas. 
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2.5 Tydliggör stadens infrastruk-
tur och kommunikationer (tillväxt, 
trivsel, bärkraft) 

 
Järnvägen – en viktig kommunikationslänk 
Järnvägsförbindelsen Stockholm – Oslo är av strate-
gisk betydelse för transport av gods och för person-
trafik. Järnvägsspåret genom tätorten är av riksintres-
se och ska säkerställas så att trafikvolymen kan ut-
vecklas ytterligare. För att förbättra godshanteringen 
för företagen krävs förbättringar på banan. På Lycke 
industriområde planeras upprustning och en eventuell 
förlängning av befintligt industrispår, samt ny anslut-
ning österut mot stambanan. 
 
Westlanda – ett komplement för näringslivet 
Karlstads flygplats och Gardermoen i Norge har re-
guljärtrafik och är viktiga tillväxtfaktorer för regio-
nen. Westlanda flygplats ska ses som ett komplement 
främst för näringslivets behov.  Kommunens målsätt-
ning är att möjliggöra en fortsatt utveckling till nytta 
för kommunens näringsliv. 
 
Skapa en knutpunkt för kommunikationer 
och anpassa kollektivtrafiken till de resandes 
behov 
Pendlingstrafiken med tåg och buss blir allt viktigare 
för arbete och studier. En fortsatt regionförstorning 
bidrar till detta. För Arvikas del måste trafiken i rikt-
ningen Oslo – Stockholm fortsätta öka i intensitet. I 
den mer lokala strukturen är intentionerna att skapa 
ett resecentrum där trafiken kan mötas på ett ända-

målsenligt sätt för vidare transporter. Den lokala tra-
fiken ska angöra en knutpunkt och vara anpassad för 
vidare transporter. 
 
Skapa tydliga och vackra infarter 
Riksväg 61, länsvägarna 172 och 175 utgör en priori-
terad överordnad vägstruktur som ger en ram för 
stadens infarter och gatusystem och som skall ha god 
framkomlighet. Vackra, prydliga och tydliga infarter 
där grönskan och utsmyckningar bidrar till att väl-
komna besökare till staden. Rondellerna ansluter mot 
centrum, och några av stadens gator får karaktären av 
huvudgator. Tillgängligheten till stadens olika delar 
kan regleras genom tydliga anvisningar i gaturum-
men. 

 
Prioritera stadsnära parkering för handel och 
besökare 
Sammantaget finns gott om parkeringsplatser i cent-
rumnära läge, men platserna i stadskärnan utnyttjas i 
viss utsträckning för arbete och boende. Inriktningen 
är att få bort oönskad långtidsparkering på attraktiva 
parkeringsplatser, skapa tydlighet i anvisningar och 
skyltning och därigenom få en större genomström-
ning och användbarhet. Större verksamhetsområden 
har ofta behov av stora parkeringsytor. Det är ur så-
väl miljö som gestaltningssynpunkt angeläget att 
sådana ytor planeras väl. 
 
Utveckla trafiksäkerheten 

Närheten och tillgängligheten i staden med korta 
avstånd uppmuntrar till gång- och cykeltrafik, vilket 
är mycket positivt för stadens miljö och liv. Det ska 
vara säkra miljöer, trevligt och bekvämt att röra sig 
till fots och med cykel, i synnerhet för barn, ungdo-
mar och funktionshindrade.  De stora stråken in till 
stadskärnan kan med fördel vara gång- och cykelba-
nor som är separata i förhållande till övrig trafik. Där 
möjligheterna till detta är begränsade och trafikryt-
men är lugn kan blandtrafik vara att föredra. I stads-
kärnan är blandtrafik det naturliga och åtgärder har 
vidtagits och kan behövas ytterligare för att skapa en 
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anpassad trafikrytm. Vid planering av nya områden 
ska gång- och cykeltrafikanternas behov uppmärk-
sammas. Den trafikplan som finns bör revideras för 
att bättre svara mot dagens behov av trafiksäkerhets-
åtgärder. 
 

 

2.6 Stärk den gröna lungan (trivsel) 

 
Den gröna lungan omfattar området Stadsparken, 
Sågudden med Viksholmen och Styckåsskogen. 

 
Grönytors betydelse som mötesplats 
Det gröna utgör tillsammans med bebyggelse och 
gator ett av stadens viktigaste stadsbyggnadselement. 
Parker och andra grönytor ger identitet och karaktär 
åt staden och bidrar till att göra den trevlig och at-
traktiv att bo och verka i. Park- och friytors sociala 
funktion sammanhänger med att parkerna är stadens 
allmänna uterum och därmed mötesplats för männi-
skor, spontant eller organiserat. Stadens grönytor är 
också viktiga miljöer för lek och motion. Den gröna 
lungan är ett område för möten och rekreation för alla 
åldrar som ska kunna ge psykisk, fysisk och social 
stimulans. 
 
Vårda Stadsparken 
Stadsparken, som fick sin utformning omkring år 
1914, är en viktig kulturbärare och en viktig del av 

stadsplanehistorien att vårda och sköta om. Pergolan 
från 1913, som är unik i sitt slag i Sverige, utgör ett 
värdefullt inslag i miljön att vårda och bevara. Par-
kens attraktionskraft höjs genom fler utsmyckningar 
och trädbelysning. Kattviken och Fågeldammen utgör 
en del av Stadsparken. Dess framtida användning bör 
studeras. 

 
Tydliggör entrén till Sågudden 
Sågudden utgör en rofylld oas i nära anslutning till 
stadskärnan med sitt läge intill Kyrkviken. Strandlin-
jen längs Sågudden och längs delar av Kyrkviken är i 
dag vassbeväxt och behöver vårdas för att kunna 
behålla en öppen vattenyta. Området, med den vackra 
naturmiljön, har en potential att ytterligare kunna 
utvecklas för stadsnära rekreation och till ett uppskat-
tat besöksmål. Friluftsmuseets byggnader ger till-
sammans med inventarier, forn-, medeltids- och 
kyrksal en mycket god inblick i livet i Västvärmland 
under äldre tid. I utvecklingen av området ska hänsyn 
tas till de fornminnen och kulturmiljöer som ryms 
inom området. Kopplingen till Stadsparken bör stär-
kas, samt att entrén från tivoliplatsen bör synliggöras 
genom skyltning, så att fler besökare och Arvikabor 
hittar till denna oas. En detaljplan för området är 
under framtagande. Tivoliplatsen utgör parkering för 
besökare till Sågudden och används till vissa evene-
mang. 
 
Viksholmen, viken söder om reningsverket och 
Kråkholmen är områden med höga naturvärden. De 
utgör stadsnära naturområden. Fågellivet i området är 
livligt och Kråkholmen består av gammal urskogslik-
nande blandskog och bör få utvecklas fritt. 
 
Stadsnära motions- och rekreationsområde 
Styckåsskogen är en trivsam stadsnära skogsmiljö för 
motion och rekreation och för att göra området mer 
lättillgängligt kan skyltningen till området förbättras. 
Via Stadsparken nås både Sågudden, Viksholmen och 
hamnområdet genom befintliga promenadstråk. 



11 

2.7 Stärk konkurrenskraften för 
industrin, handel och lättare 
verksamheter! (tillväxt, bärkraft) 

 

 
Fortsatt utveckling av Lycke industriområde! 
Inom industriområdet Lycke har genom åren lokali-
serats tyngre industriföretag. Här finns flera av kom-
munens stora företag. Området är detaljplanelagt och 
det finns outnyttjad mark delvis i kommunens ägo 
angivet för industriändamål. En skyddszon finns an-
given för att minimera störningar för boende. Inför 
fortsatt expansion krävs att kommunen fortsätter för-
värva mark. Till Lycke är lämpligt att anvisa tyngre 
industri. 
 
En tänkt omläggning av lastageplats för godshanter-
ing på järnväg studeras i en separat utredning. Ett 
utredningsområde benämnt Lycke ska markera an-
slutning av järnvägsspåret österut till befintligt spår. 
 
Stöd Volvo Construction Equipment AB:s 
utveckling 
Volvo Construction Equipment AB är kommunens 
största privata företag och verksamheten finns idag 
samlad mellan Styckåsskogen och ringleden. Då fa-
briken expanderat rejält under de senaste åren har en 
ny infart öppnats och parkeringsytan har utökats. 

Ge möjlighet för industrier inom området 
Norra Vik att utvecklas! 
Området är planlagt för industri, småindustri, hant-
verk och ridsport. Bl.a. finns Thermia Värme AB, 
Swegon AB och Westmatic AB lokaliserade hit. I 

området är Arvika Travbana anlagd, dock i strid med 
detaljplanen från 1966 som anger industri och småin-
dustri. Ridhuset har stöd för verksamheten i detalj-
plan. Travbanans lokalisering till området bör sank-
tioneras genom en ändring av detaljplan. Verksamhe-
terna trängs inom ett begränsat område där även väg-
nätet är en begränsande faktor. Arvikafestivalens 
camping är belägen inom området, dels på industri-
mark och dels inom friluftsområde. Kommunen ser 
positivt på en fortsatt lokalisering i detta område. 
Norra Vik-området kan utvecklas och möjligheten att 
anpassa och tydliggöra infarterna till området utreds. 
 
Förädla och förtäta Gate industriområde! 
Gate industriområde med bl.a. Västvärmlands LBC, 
Bilbolaget och Verkstadsgatan är planlagt för småin-
dustri, bilservice och handel, samt för livsmedel i 
begränsad omfattning. Alla tomter på Verkstadsgatan 
är sålda och viss byggnation kvarstår. Västra området 
vid Shell Select och McDonald´s utgör del av infar-
ten till stadskärnan. Områdena kan synliggöras, för-
ädlas och förtätas i samarbete med fastighetsägare för 
att göra det mer attraktivt. Studera möjligheten att 
utvidga Gate industriområde västerut och norrut. 
Området anges som utredningsområde för verksam-
heter. 
 
Bygg ett nytt externhandelsområde vid  
Falleberget 
Falleberget är ett industriområde planerat för bilser-
vice, småindustri, och hantverk. Ett detaljplanearbete 
pågår med inriktning att förändra del av befintligt 
område samt jungfrulig mark till handelsområde för 
dagligvaror och sällanköp. Samtidigt studeras en 
rondellösning för att förbättra trafikflödet till det nya 
området. 



12 

Skapa ett utredningsområde för verksam-
heter vid rv 61, Falleberget 
På norra sidan riksväg 61 vid Falleberget finns ett 
tätortsnära område med obebyggd mark som bör 
reserveras för framtida markbehov. Området ligger i 
direkt anslutning till riksvägen och bedöms attraktivt 
ur lokaliseringssynpunkt. 
 
Myråsen, Rosendal och Mosseberg – tydlig-
gör som område för handel och lättare verk-
samheter vid rv 61 
Området kring Myråsen med f.d. Mejeriet, som om-
vandlas till byggvaruhandel, flera bilfirmor och rela-
tivt nyetablerade Lidl har bidragit till en omvandling 
av området till externhandelsområde. I Rosendal 
finns fem tomter för exploatering i kvarteret Blästern. 
Runt Mossebergs deponianläggning finns en skydds-
zon som begränsar möjligheterna till ny bebyggelse. 
Enstaka tomt för lagerverksamhet finns på Mosse-
berg. I området finns också ett sotsandsupplag som 
på grund av markförhållanden har begränsad bebyg-
gelsemöjlighet. I planen anges markavsnittet som 
utredningsområde Mosseberg. 
 

Nyetablering av lättare verksamheter till 
Graninge samt nytt utredningsområde  
Ett stort markområde vid Graninge är detaljplanelagt 
och hör till det område som i första hand ska tas i 
anspråk innan andra områden planeras för liknande 
verksamheter. Befintlig detaljplan för området med-
ger handel. Detta tillsammans med en översyn av 
trafikflödet till och från området behöver studeras 
närmare. 
 
Norr om befintlig detaljplan anges ett utredningsom-
råde, Graninge, för framtida behov av mark för verk-
samheter. 
 
Mark för framtida behov av omlokalisering 
vid Prästängen 
Vid Prästängen finns tomter för handel, kontor och 
garage klara för försäljning. Området kan vara lämp-
ligt för eventuella behov av framtida omlokalisering 
av verksamhet från stadskärnan och bör reserveras 
för detta ändamål. 
 
Utredningsområde för verksamheter inom 
Prästängen etapp III 
Inom detaljplan för Prästängen etapp III bör utredas 
möjlighet att använda del av området för verksamhe-
ter alternativt boende. Ett utredningsområde anges i 
planen. 

Utredningsområden i Dottevik – bostäder 
eller verksamheter? 
Längs infarten länsväg 175 i Dottevik finns två oex-
ploaterade markområden. För området vid infarten 
till Dottevik anges småindustri/icke störande verk-
samheter eller bostäder som användningsområde. 
Inom området finns idag enstaka villor, koloniträd-
gårdar samt Brukshundsklubben. Området anges som 
utredningsområde för framtida användning av den 
oexploaterade marken. Området söder om Viksgår-
den är idag obebyggd mark och anges som framtida 
utredningsområde, för icke störande verksamhet al-
ternativt bostäder. 
 
 

2.8 Möjliggör utveckling för miljö-
erna kring våra viktiga kulturmil-
jöer och institutioner! (tillväxt, trivsel) 

 
Sjukhuset, Musikhögskolan Ingesund, del av Karl-
stads universitet, Folkhögskolan Ingesund, Racks-
tadmuséet, m.fl. institutioner, utgör viktiga tillgångar 
för staden. Sjukhusets närvaro i västra Värmland 
bidrar till att skapa trygghet och säkerhet för våra 
medborgare. Skolorna på Ingesund sätter sin prägel 
på kulturlivet i Arvika. Vid Rackstadmuséet med den 
värdefulla miljön kring Oppstuhage (byggnadsmin-
nesförklarad) kan man ta del av historien kring 
konstnärslivet i området. Trefaldighetskyrkans ut-
smyckningar har kopplingar till Rackstadskolonin 
och Mikaelikyrkan, kommunens äldsta kyrka, har 
skydd i kulturminneslagen. 

 
Utgångspunkten för kommunens samhällsplanering 
är att möta våra institutioner och kyrkor i de utveck-
lingsbehov som kommer och på bästa sätt planera 
och skapa utrymme för en fysisk miljö som bidrar till 
deras fortsatta utveckling och attraktionskraft, samti-
digt som viktiga kulturmiljöer värnas. 
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2.9 Viktiga anläggningar och om-
råden för fritid och rekreation! 
(trivsel) 

 
Utredningsområde Ingestrand för rekreation 
och fritid intill Ingestrands camping 
Efterfrågan finns på fler övernattningsmöjligheter 
och en fortsatt utveckling av besöksnäringen i Inge-
strandsområdet ska eftersträvas. Campingen ska ges 
möjligheter till framtida utveckling, för att kunna 
inrymma ex. övernattningsstugor, husvagnsplatser 
m.m. Områdena norr och söder om campingen är 
även attraktiva för ytterligare fritidshusbebyggelse. 
För området norr om campingen finns uppdrag om 
planprogram. Mellan Ingestrand och Storkasberget 
finns vandringsleder som utgör intresse för friluftsli-
vet och besöksnäringen. 

 
Fortsatt utveckling av idrotts- och friluftsan-
läggningar 
Simhall och idrottshallar, samt Viks idrottsanlägg-
ningar med motionsspår är exempel på anläggningar 
med goda möjligheter till fritid och rekreation. Delar 
av Viks idrottsområde används som camping vid 
Arvikafestivalen och ska även i fortsättningen använ-
das för detta ändamål. Ingestrandsbadet och Kjörsel-
viken är två kommunala badplatser som i översikts-
planen ska säkerställas som offentliga kommunala 
badplatser. Fritidsaktiviteter och familjens trivsel får 
en allt större betydelse för livskvaliteten på en ort. 
Det rika föreningslivet och de välskötta idrotts- och 
friluftsanläggningarna skapar möjligheter för hela 
familjen. Det bidrar också till att Arvika blir en at-
traktiv ort och det är viktiga argument att använda vid 
inflyttning och rekrytering. 
 
Kyrkviken – en värdefull möjlighet till rekrea-
tions- och friluftsaktiviteter 
Närheten till vatten ger ett stort mervärde för staden, 
möjlighet till strandpromenad, Såguddens läge vid 
vattnet, olika evenemang i hamnområdet samt ett 
attraktivt permanent- och fritidsboende. 

 
Kyrkviken ger möjligheter till utövande av fritidsak-
tiviteter sommartid, såsom bland annat fiske och båt-
sport. Vintertid kan pimpelfiske, isjaktsfärder, lång-
färdsskridsko med mera utövas.  
 
Det ger mervärde för kommunens invånare att kunna 
utnyttja Kyrkviken. Därför är det önskvärt att nå en 
ännu större tillgänglighet vad gäller vattenrelaterade 
rekreations- och friluftsaktiviteter. 
 
 

2.10 Stärk stadens bärkraft 
 
Anordna ett översvämningsskydd för Arvika 
stad genom en invallning av Kyrkviken 
En viktig parameter avseende stadens bärkraft är att 
kunna vidmakthålla funktionen hos samhällets infra-
struktur, upprätthålla förtroendet för stadens skydd 
och bibehålla trygghet för stadens invånare även un-
der översvämningssituationer.  
 
Historien har visat att Arvika stad drabbats återkom-
mande av översvämningsproblem, med stora ekono-
miska skador för samhället och enskilda och med 
osäkerhet och oro hos invånarna, vid höga flöden i 
Byälven och Glafsfjorden. Prognoser för framtida 
klimatförändringar tyder på att dessa fenomen kom-
mer att bli än vanligare och allvarligare. 
 
För att säkra funktionen hos avloppspumpstationer 
och reningsverk, trygga elförsörjningen och säker-
ställa framkomligheten på stadens gator samt undan-
röja denna källa till otrygghet, krävs ett utvecklat 
översvämningsskydd. Kommunen har upprättat ett 
antal utredningar som visar att det är möjligt att an-
ordna ett översvämningsskydd genom en invallning 
av Kyrkviken och ambitionen är att skapa ekonomis-
ka och legala möjligheter att genomföra projektet. 
 
Förbättra vattenkvaliteten 
i Kyrkviken 
Kyrkviken utgör en stor resurs 
för Arvika stad men är idag 
påverkad av utsläpp från sta-
den via avloppsreningsverket 
och från dagvattenutlopp samt 
från föroreningar som Viksäl-
ven, Sävsjöälven och andra 
vattendrag för med sig. 
 
Ett utredningsprojekt ska redovisa alternativa lös-
ningar till hur vattenkvaliteten ska kunna förbättras så 
att livsbetingelserna för vattenlevande organismer 
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och möjligheterna till rekreation och välbefinnande 
förbättras. Förhoppningen är att invånare och besöka-
re skall uppfatta Kyrkviken som en stadsnära sjö med 
god vattenkvalitet. 
 
Förbättra luftkvaliteten i Arvika  
Resultaten av luftmätningarna i staden visar att bilar-
nas avgaser är den största källan till föroreningar i 
centrala Arvika. Luften har förbättrats och kan för-
bättras ytterligare genom utbyggnad av fjärrvärme, 
alternativa värmesystem och en modernare fordons-
park. De meterologiska förutsättningarna och stadens 
geografiska läge i en dalsänka medför att luftkvalite-
ten vid vissa tidpunkter påverkas negativt. Utveck-
lingen mot mindre avgasutsläpp, mindre söktrafik i 
centrum och en knutpunkt för det kollektiva resandet 
kommer successivt medföra att luftkvaliteten kan 
förbättras. 
 
 

2.11 Jössefors – en industriort 
med bra livskvalitet (trivsel, tillväxt, 
bärkraft) 

Byggande i Jössefors 
Jössefors har med sitt nära läge till natur och vatten 
goda möjligheter till fritid och rekreation. Kommu-
nen har ett fåtal tomter att erbjuda. Privata initiativ 
till byggande uppmuntras. Ett utredningsområde, 
Koppsäng, för fritidshus och permanentboende anges 
vid Glafsfjorden, söder om Jössefors. Ett planpro-
gram kommer att redovisa framtida möjligheter för 
bebyggelse i området.  Närheten till Arvika ger förut-
sättningar för en bra servicenivå. Förskola och skola 
finns på orten.  

Ge industrin möjligheter att utvecklas 
Industrierna i Jössefors är av strategisk betydelse för 
kommunen. Genom en god samhällsplanering ska 
näringslivet på orten ges bästa tänkbara förutsätt-
ningar att utvecklas. Resterna av den gamla bruksmil-
jön med disponentbostaden har industrihistoriskt 
intresse och bör beaktas. 
 

2.12 Stadens omland – fokus på 
lämplig markanvändning (trivsel, 
tillväxt, bärkraft) 

 
Byggande utifrån bedömning om lämplig 
markanvändning 
Inom det tätortsnära omlandet i nära anslutning till 
staden, bör endast sådan bebyggelse tillåtas som har 
direkt betydelse för driften av befintliga verksamhe-
ter eller som komplettering i anslutning till befintliga 
bostäder. Övrig bebyggelse skall prövas restriktivt så 
att en långsiktig lämplig utveckling för staden och 
randområdet som helhet inte försvåras. 
 
I omlandet märks ett ökat bebyggelsetryck. Kommu-
nen är positiv till bebyggelse utifrån bedömning om 
lämplig markanvändning och med hänsyn till viktiga 
kultur- och naturmiljöer.  Gemensamma lösningar för 
vatten och avlopp kan komma att krävas.  
 
Rackstad utgör regional kulturmiljö och anknytning-
en till konstnärsgruppen utgör en stor tillgång för 
hela området runt sjön Racken. Segerfors ingår i den 
kommunala kulturmiljön som består av Segerfors och 
Rackstad. Skyddsföreskrifter som berör bebyggelsen 
finns för vattentäkten Racken och ska utarbetas för 
reservvattentäkten Västra Mjögsjön. 
 
Del av utredningsområde vid Lycke, för anslutning 
till befintligt järnvägsspår, berör bebyggelse och 
hemmanet Mötterud. Hur området påverkas av änd-
rad användning utreds vid upprättande av detaljplan.  
 
Goda möjligheter till fritid och rekreation 
Flera anläggningar finns för fritid och rekreation i det 
tätortsnära området. Exempelvis Skyttebanan Paradi-
set, Vassviken med elljusspår, fritidsgård och ströv-
område, Rackstadbacken, OK Jösses vandringsleder i 
Rackstad och Arvika Idrottssällskaps gård Björnmy-
ra. Anläggningarna stärker utbudet av fritidsaktivite-
ter och därigenom stadens attraktionskraft. Naturre-
servaten Perserud och Örvattnet har bildats efter god-
kännande av kommunen. 
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Genomför fördjupad översiktsplan för  
Östra och Västra Sund  
Västra Sund, Koppsäng och Kinna området präglas 
av en blandad permanent- och fritidshusbebyggelse. I 
Östra Sund finns Ingesundsskolorna belägna och här 
finns mindre bebyggelse och större orörda områden. 
 
Området Västra Sund är en tillgång för staden och 
intresset för att bygga permanentbostäder ökar. Situa-
tionen i Västra Sund är att här finns huvudsakligen 
enskilda lösningar för vatten och avlopp. Fortsatt 
exploatering kräver gemensamma lösningar för vat-
ten och avlopp. 

 
Såväl kulturmiljövården som naturvården har intres-
sen i området, som är ett närrekreationsområde för 
arvikabor. En utveckling av området bör utgå från att 
vara ett komplement till staden och ta vara på områ-
dets unika kvaliteter utan att specifika värden spolie-
ras. Frågor om bostäders utbredning och omvandling, 
VA-frågan samt kulturmiljö- och naturvärdena i om-
rådet bör utredas djupare. 
 
Genom en fördjupad översiktsplan för Västra Sund 
kan en mängd frågor belysas i ett bredare samman-
hang. Planen ska medge ytterligare tillkomst av per-
manent- och fritidshusboende. Studier av området 
kan ske etappvis. 
 
Kinna inom utredningsområde Västra Sund utgör en 
relativt outnyttjad markreserv och bedöms lämplig 
för permanent- och/eller fritidshusbebyggelse. 


