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PLANBESKRIVNING
Handlingar
Planen omfattar följande handlingar:
1. Planbeskrivning
2. Genomförandebeskrivning
3. Plankarta med bestämmelser
4. Program
5. Samrådsredogörelse del 1 och 2
6. Utlåtande (efter utställning)
7. Beräkning av vägtrafikbuller
8. Geoteknisk utredning
9. Fastighetsförteckning
10. Grundkarta

Planens syfte och huvuddrag
Planen ska ge möjlighet att uppföra bostadsbebyggelse om 9 bostadslägenheter samt ge möjlighet för Arvika kanotklubb att bibehålla och utöka sin
verksamhet. Exploateringen skall bedrivas så att tillgängligheten till stranden för rekreation bibehålls.

Hushållning med mark och vatten
Planen bedöms vara förenlig med bestämmelserna i 3, 4 och 5 kap Miljöbalken.

Plandata
Lägesbestämning och areal
Planområdet omfattar ca 2 ha, varav ca 0,5 ha vattenområde, och är beläget i
stadsdelen Dottevik inom Arvika tätort, vid östra stranden av Kyrkviken. I
öster gränsar området till Ingesundsvägen, i norr till befintlig bostadsfastighet, i väster till Kyrkviken och i söder till Kanotklubbens lokaler.
Markägoförhållanden
Dottevik 2:10 ägs av Arvika Bostads AB. Övriga delar av planområdet är
belägna på fastigheten Dottevik 2:77 som ägs av Arvika kommun. Inom
området finns servitut från 1915 för väg och båtplats för närliggande fastigheter.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
Planområdet ingår i Arvika tätort enligt gällande översiktsplan. I gällande
översiktsplan, antagen den 24 september 1990, föreslås att fördjupning av
översiktsplanen upprättas för tätorten. Arbete med översyn av översiktsplanen och en fördjupning över tätorten pågår.
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Förordnanden



Planområdet är till största delen beläget inom strandskyddat område (se illustration). Inom den delen av planområdet som omfattas av detaljplan är
strandskyddet ej upphävt.


Planområdet
har
ingen koppling till
andra friområden.
Planen har utformats
så att tillgängligheten till stranden
inom området bibehålls och till stora
delar även förbättras. Kvartersmark
för bostäder och
idrott samt gatumark
föreslås vara föremål för upphävande
av
gällande
strandskydd
intill
100 meter. Strandområdets värden är, då planområdet ligger inom tätbebyggt område, främst tillgängligheten och framkomligheten till och utmed
stranden. Dessa kommer sannolikt i och med planens genomförande att förbättras Inga utpekade djur- eller växtvärden finns idag inom eller i anslutning till planområdet.
Röd linje – gällande strandskydd intill
100 meter
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De särskilda skäl för upphävande som åberopas är
•

att strandskyddsområdet redan till viss del är ianspråktaget av bebyggelse, både för bostadsändamål samt för idrottsändamål,

•

att befintligt bostadshus rivs för att kompensera för ny bebyggelse samt
framför allt ge allmän tillgänglighet till stranden,

•

att strandskyddsintresset tillvaratas genom planens utformning, dvs. att
tillgänglighet och framkomlighet till stranden kommer att bibehållas
samt förbättras då möjlighet bland annat kommer att ges att röra sig igenom hela området både från norr och söder.

Detaljplaner
Området omfattas i dag delvis av detaljplan. Byggnadsnämnden beslutade
den 11 januari 1995 att detaljplan skulle upprättas för Dottevik 2:77 med
Bostadsbolaget som exploatör. I maj 1999 delades uppdraget i två delar, där
detaljplan för kanotklubben upprättades som omfattar den södra delen av
planområdet (se nedan), medan det område som innefattar Dottevik 2:10
fick avvakta klartecken från Bostadsbolaget.
Angränsande detaljplaner

Ändamål

Ändring och utvidgning av stadsplanen Bostäder och gata (Ingeför Arvika, västra delen av södra Dotte- sundsvägen)
viksområdet samt del av kv Hantverkaren, fastställd 10 januari 1973
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Ändring och utvidgning av stadsplanen Bostäder och park
för del av Arvika, södra Dotteviksområdet, fastställd 14 november 1975
Ändring och utvidgning av stadsplanen Bostäder och park
för del av Arvika, södra Dotteviksområdet, fastställd 1 juni 1976
Detaljplan för kanotklubben, antagen Idrott – kanotsport och natur
16 september 1999
Beslut om planläggning
Byggnadsnämnden beslutade den 10 september 2003, på uppdrag av Arvika
Bostads AB, att upprätta detaljplan för bostäder inom Dottevik 2:10 m fl.
Program för planområdet
Programmet för planområdet bifogas planhandlingarna. I programsamrådsskedet framkom många synpunkter som utgör en viktig del av planeringsunderlaget för den fortsatta planeringen. Yttranden och synpunkter kommer
att bemötas och tillgodoses i så hög utsträckning som möjligt. Avsteg från
programmet har inte gjorts. Planprogram och samrådsredogörelse del 1 bifogas fortsättningsvis planhandlingarna.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Enligt 5 kap. 18 § PBL skall en MKB upprättas om en detaljplan medger en
användning av mark eller av byggnader eller andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark
och vatten och andra resurser. Kommunen skall bedöma behovet av en
MKB för detaljplan med utgångspunkt i genomförandet av detaljplanen
(med maximalt utnyttjade byggrätter) samt platsens förutsättningar.
Behovsbedömning MKB
Platsens förutsättningar inom planområdet samt den påverkan detaljplanen, i
ett maximalt utbyggt fall, bedöms innebära på miljön, hälsan och hushållningen redovisas i planbeskrivningen och övriga till planen hörande handlingar. Planeringsavdelningen bedömer att planens genomförande inte innebär någon betydande påverkan per definition i PBL.
Nedan sammanfattas motiven till bedömningen.
Miljö


Planområdet innefattar inga kända eller dokumenterade värden för
växt- och djurlivet



Planområdet berörs inte av andra förordnanden enligt MB eller Natura 2000 utöver det generella strandskyddet intill 100 meter kring
Kyrkviken, där särskilda skäl för upphävande redovisas i planbeskrivningen



Vegetationen i planområdet är snårig, och positiva effekter för kvaliteten av natur- och friluftsmiljön vid en exploatering är rimligt att
förvänta (se även under rubrikerna Mark och vegetation, Bebyggelse
samt Friytor)



En geoteknisk utredning inom planområdet har utförts som visar att
marken är stabil och lämplig för grundläggning med vissa krav på
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teknik som fastställs i planbestämmelserna (se även under rubriken
Geotekniska förhållanden)


Bedömd påverkan av exploatering enligt planen på dagvattnet i området bedöms som mycket liten. Dagvatten skall omhändertas lokalt
(LOD) (se även under rubrikerna Vattenavrinning och Vatten och
avlopp)



Användningen av vattenområden i planen kommer att säkerställas
enligt pågående användning samt möjlighet för boende i de nya lägenheterna samt närliggande fastigheter att uppföra en brygga med
tillhörande båtplats (se vidare under rubriken Vattenområden)



Stadsbilden förändras på så vis att ny bebyggelse tillförs. Bebyggelsen anpassas mot befintliga förhållanden avseende bland annat skala
och lokalisering och kommer inte på ett betydande sätt att avskärma
värdefulla vyer mot Kyrkviken och Arvika stad (se vidare under rubrikerna Bebyggelse och Stadsbild)

Hälsa och säkerhet


Användningen av planområdet kommer att bli mer diversifierad och
den lokala övervakningen av området från boende och besökare
kommer att bidra till ökad upplevelse av trygghet och säkerhet



Planen medger inte bostadsbebyggelse närmare 37 meter från Ingesundsvägens vägmitt. Riktvärden för buller överskrids inte (se vidare
under rubriken Störningar)



Radonmätningar har genomförts vilket visar att planområdet ligger
inom högriskområde för radon. Detta föranleder att ytterligare radonundersökning krävs i planen, och att byggnader skall utföras i radonskyddat utförande vid behov (se även under rubriken Markradon)



Sockelhöjden för bostadsbebyggelse får ej vara under + 50.00 (RH
00) för att med god marginal klara av översvämningsrisken (se även
under rubrikerna Bebyggelse och Risk för högt vattenstånd)

Hushållning med mark, vatten och andra resurser


Planområdet berörs inte av riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB)



Detaljplanen innebär att ett delar av ett område som idag främst används för rekreation i olika former tas i anspråk för bostadsbebyggelse, som lokaliserats med hänsyn till övriga intressen i området.
Detaljplanen innebär dock även att ett bevarande av naturmark säkerställs för allmänheten samt att tillgängligheten till och inom området förbättras markant. En avvägning mellan de allmänna intressena boende och rekreation har gjorts, där friytorna visserligen blir
mindre i planen men samtidigt mer tillgänglig och ordnad. Befintligt
bostadshus rivs dessutom som kompensationsåtgärd gentemot ny
bebyggelse samt skapar bättre förutsättningar för ett sammanhängande grönområde. Ingestrand och Viksområdet samt strövområden
sydost om planområdet ligger inom gångavstånd.

Detaljplan för Dottevik 2:10 m fl – Planbeskrivning 5(14)
ANTAGANDEHANDLING

Förutsättningar och förändringar
Natur
Mark och vegetation
Planområdet är beläget i nordvästsluttning ned mot Kyrkviken och är allmänt tillgänglig endast via kanotklubbens tillfartsväg samt via vägen nordost om Dottevik 2:10, vilken dock får ske runt nämnda fastighet. Vegetationen i planområdet domineras idag av högt gräs och buskage av vildväxt karaktär, samt med inslag av tall, björk och enstaka ädellövträd. Kring det befintliga bostadshuset finns en tomt med gräsmatta. Planområdet är till stora
delar skuggigt under förmiddagen.
Delar av planområdet har idag ett relativt lågt rekreationsvärde med tanke
på vegetationssituationen. Det är svårt att röra sig i området, och det är samtidigt relativt otillgängligt då enda egentliga väg till området är vägen till
kanotklubben. Däremot finns god potential att skapa rekreativa värden, dels
med tanke på utsikten, men också vid en exploatering av området då större
användbara friytor skulle kunna skapas. Även möjlighet att röra sig till,
inom och runt området skulle kunna förbättras.
I planen anges användningen Natur för större delarna av planområdets landareal. Tillgängligheten till och från strandlinjen säkerställs genom att parkeringsytan vid kanotklubben skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.
Risk för högt vattenstånd


Blått raster – högsta nivå år 2000
Grönt raster – 49-meterskurva
Rött raster – 50-meterskurva
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Normalvattenståndet i Kyrkviken
ligger på +45.20.
Hösten 2000 nådde
vattnet i Kyrkviken
en nivå av +48,36,
drygt tre meter över
normalvattenståndet. Med anledning
av detta tog Räddningsverket
fram
rapporten Översiktlig översvämningskartering längs Byälven, Rapport nr
25,
2002-01-24.
Den anger ett sannolikt så kallat 100årsflöde med ett vattenstånd på +48, 2.

e

e

17 m

5
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Illustration över vattennivåer i planområdet

Marknivån i planområdets ligger mellan ca +45 och +60 meter. Risken för
översvämning måste beaktas och ny bostadsbebyggelse får lokaliseras med
sockelhöjd som lägst +50.00 meter. Övrig bebyggelse i planområdet får lokaliseras med sockelhöjd som lägst +49.00 meter. Detta regleras genom
planbestämmelser på plankartan.
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Vattenavrinning
I dag sker avrinning av dagvatten naturligt ner i Kyrkviken genom infiltration och ytavrinning. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) skall
ske.
Geotekniska förhållanden
En geoteknisk utredning har genomförts (Scandiaconsult 1995-12-08) i
samband med detaljplanearbetet för Dottevik 2:77 m fl. Utredningen bedöms ha bibehållen relevans då området sedan dess varit utan betydande
markpåverkan. Utredningen resulterade bland annat i följande anvisningar
för planarbetet som fortsättningsvis gäller.
•

Grundläggningar av byggnader och anläggningar kan ske på fasta
jordlager eller på berg. För normal byggnation erfordras inga grundförstärkande åtgärder.

•

Slänter brantare än 1:3 i naturligt jordmaterial skyddas mot erosion
med särskilt skyddslager eller binds med lämplig växtlighet.

•

Schakt under grundvattenytan kan avsevärt försvåras av tillströmmande vatten och flytjordstendenser.

•

Grundläggningar under sjöns högsta vattennivå utförs inom vattentät
konstruktion och avvattnas med pumpsystem.

•

Marken klassas som högradonmark och byggnaders grundkonstruktioner utförs med hänsyn till detta. Grundkonstruktioner skall vara
täta och vid behov kunna ventileras genom självdrag eller mekaniskt.

•

Grundkonstruktionen skall utföras så tät att markluft hindras att
tränga in i bostäderna. Speciellt beaktas detaljutformningen av ledningsgenomföringarna.

•

I anslutning till detaljprojektering av byggnader och anläggningar
inom området skall särskilda geotekniska utredningar utföras.

Markradon
Planområdet ligger inom ett område klassat som högriskområde för markradon Detta innebär att grundkonstruktioner vid nybyggnation skall vara täta.
Kompletterande markradonundersökning krävs, och då resultatet inte visar
annorlunda skall byggnad där människor vistas stadigvarande uppföras i radonskyddat utförande.
Förorenad mark
Planområdet har dokumenterat använts som allmänning för rekreation sedan
början av 1900-talet och har på senare tid även innefattat vattensport samt
bostadsändamål. Innan 1900 har området utgjort del av landsbygden kring
Arvika. Ingen tidigare användning ger anledning att misstänka förekomst av
markföroreningar.
Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom eller i direkt anslutning till planområdet.
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Bebyggelse
Stadsbild och bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen i närområdet är av småskalig karaktär i en till två våningar med en förhållandevis fri placering, både inom fastighetsgräns och i
förhållande till varandra.
Stadsbilden som helhet tål en exploatering ur stadsplanesynpunkt, förutsatt
att ny bebyggelse integreras med befintlig, främst avseende skala. Planområdets läge och topografi gör det möjligt att lokalisera ny bebyggelse på ett
sätt som anpassas till platsens förutsättningar och miljö. Detta innebär att
samtliga nya bostadshus inte kommer att framträda i sin helhet från Ingesundsvägen och närliggande fastigheter, utan till stor del tas upp av höjdskillnaden vilket framgår bland annat av sektionerna A – A till D – D.

Sektioner A-A till D-D efter utsnitt på plankartan, illustrerar höjdförhållanden

Bostäder
Inom fastigheten Dottevik 2:10 ligger i dag ett bostadshus med tillhörande
garage- och förrådsbyggnad. Vid ett genomförande av detaljplanen skall befintligt bostadshus med tillhörande garage rivas.
Planområdet ger förutsättningar för ett attraktivt boende i hyreslägenheter.
Det är av allmänt intresse inom Arvika kommun att erbjuda lägenheter i attraktiva lägen. Dessutom skulle attraktiva hyreslägenheter kunna bidra till
en nödvändig omfördelning av boendet i kommunen.
Genom att integrera bostadsbebyggelse i området kommer den lokala övervakningen att öka, vilket troligen kommer att minska skadegörelser på kanotklubbens lokaler.
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Ny bebyggelse skall lokaliseras i mitten av planområdet, med friytor mot
vattnet, norrut där befintligt bostadshus är lokaliserat, respektive mot slänten. Marken närmast inpå sluttningsfoten bör inte bebyggas då rådande
skuggförhållanden samt skredrisk gör marken ej lämplig ur trivsel- och säkerhetssynpunkt. För att skapa god tillgänglighet till ett sammanhängande
grönområde och minimera siktbegränsningar från befintliga hus i närområdet mot vattnet föreslås den norra delen av planområdet lämnas oexploaterad.
För att integrera ny bebyggelse inom planområdet på ett väl avvägt sätt får
inte fler än totalt nio lägenheter av typen radhus byggas. Bebyggelsens placering är viktig för upplevelsen av närmiljön, både för boende i och omkring
planområdet. Bebyggelsen skall organiseras i sammanhängande huskroppar
där ett område i sydväst medger radhus i två plan och ett område i nordost
medger radhus i ett plan. Kvartersmarken för bostäder skall i tillämpliga fall
avgränsas med häck eller staket, vilket regleras genom en planbestämmelse.
I radhusgruppen med en våning medges även en byggrätt för en central
värmeanläggning samt gemensamt förråd för gräsklippare, snöröjningsredskap o dyl för skötsel av kvartersmarken. Mellan radhusgrupperna lämnas
en gräsbeklädd friyta, mot vilken värmeanläggningen och det gemensamma
förrådet är lokaliserad. Framför respektive bostadshus ges möjlighet att uppföra förråd samt garagebyggnad med högsta nockhöjd 3.5 meter. Plats finns
även framför garage för besöks- och andrabilsparkering.

Båtbryggor för närliggande fastigheter

Kanotklubbens brygga

Kanotklubben kan
bygga ut, samt möjlighet till ca 7 p-platser

C

B

A

D

Naturmarken används
för rekreation och
infiltration
5 lgh á två vån

4 lgh á en vån

Naturmark
tillgänglig för
allmänheten

Garage och förråd
Ny lokalgata med vändplats
Vägen används för
gångtrafik

A

B

C

D

Planillustration, i fri skala

För att minimera visuella störningar från ny bebyggelse, utöver föreslagen
lokalisering, föreslås en största takvinkel på 22º mot horisontalplanet. Ny
bostadsbebyggelse får ha en totalhöjd på högst 7.3 meter samt omfatta högst
två våningar, varav viss bebyggelse i planområdets norra del endast får omfatta en våning och ha en totalhöjd på maximalt 4.8 meter.
Bebyggelsens utformning skall i största möjliga mån utföras med hänsyn till
omgivningen. Fasaderna skall utgöras av trä och tak skall uppföras huvudsakligen i organiska material såsom torv eller gräs. Koppar och zink får ej
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användas som tak- och fasadmaterial i syfte att förhindra negativ påverkan
på bland annat vattenlevande organismer.
Ny bostadsbebyggelse förutsätter utfyllnader upp till +50 meter i vissa delar
av planområdet samt schaktningar främst för lokalgatan. Schaktmassor används primärt som utfyllnadsmaterial lokalt i området.

Perspektivskiss mot föreslagen bebyggelse, illustrerar siktbegränsningar (befintligt bostadshus kvar som
referens)

Perspektivskiss mot föreslagen bebyggelse, illustrerar siktbegränsningar

Grundläggning skall ske med hänsyn till dagvattenavrinningen. Byggnader
för bostadsändamål får inte grundläggas med källare då lokalt omhändertagande av dagvatten kan bidra till fukt- och mögelproblem i källarutrymmen.
Tomtmark mot lokalgatan får ej hårdgöras utöver grundläggning av garage-
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och förrådsbyggnad. Istället används grus, stenläggning, armerat gräs eller
gräs för att underlätta infiltration av dagvatten.
Innan bygglov ges skall en särskild geoteknisk utredning samt en kompletterande kontroll av radongashalter i jordluften utföras för att fastställa krav på
grundläggning och byggnadsteknik.
Övrig bebyggelse
I planområdets sydvästra del ligger Arvika kanotklubbs lokal. Byggnaden är
delvis isolerad och uppvärmd i sin nordöstra del, vilken i dag är i ett ganska
nedgånget skick och används för omklädning, hygienutrymmen samt samlingslokal. I den övriga delen av byggnaden förvaras kanoter och övriga
redskap, utan uppvärmning och isolering. I planen utpekas ett område vars
användning är Idrott – icke störande vattensport. Den nordöstra delen av
området skall parkering anordnas samt marken vara tillgänglig för allmän
gång- och cykeltrafik. Kanotklubbens område kommer inte att styckas av
utan upplåtas genom arrende.
Arvika kanotklubb har sedan några år tillbaka haft planer på att bygga till
sin nuvarande byggnad, för att kunna ersätta den befintliga isolerade och
uppvärmda delen med en byggnad i bättre standard och planlösning. En ny
byggrätt på ca 130 m², utöver för den byggnad som idag finns skulle täcka
klubbens långsiktiga behov av ändamålsenliga lokaler. Byggnaden får uppföras i en våning, och en nockhöjd på maximalt 5.5 meter, samt i byggnadssätt och utformning anpassas till omgivande miljö. På kort sikt finns planer
på att utnyttja ungefär hälften av den nya byggrätten. Innan bygglov ges för
utbyggnad inom byggrätten skall en särskild geoteknisk utredning utföras.
Service
I bostadsområdet Dottevik, ca 500 meter från planområdet, finns en auktionshall och en pizzeria. Offentlig service i Dottevik innefattar Dotteviksskolan. Ca 1,5 km Sydväst om planområdet ligger Ingesunds musikhögskola
samt Ingesunds folkhögskola. Till Arvika centrum är det ca 3,5 km med bil
eller buss, och ca 3 km längs befintliga gång- och cykelvägar.
Tillgänglighet
I planområdet är tillgängligheten idag begränsad. Det finns inga hårdgjorda
ytor och marken sluttar kraftigt på vissa ställen i området. I enlighet med
planens genomförande kommer tillgängligheten till och från området att
förbättras. Marken från Ingesundsvägen längs strandlinjen säkerställs som
allmän platsmark i form av bestämmelsen Natur. Marken som i planen är
utpekad som parkering skall vara tillgänglig för allmän gång- och cykeltrafik.
Nya bostadshus skall vara fullt tillgängliga för personer med nedsatt rörelseeller orienteringsförmåga. I övrigt skall bostäderna utformas i enlighet med
Boverkets byggregler (BBR) och dess krav på tillgänglighet.
Friytor
Lek och rekreation
Delar av planområdet, främst kring Arvika kanotklubb, är idag ett populärt
område för närrekreation för boende i Dottevik. De friytor som finns idag
har till stora delar vuxit igen, och tillgängligheten är relativt begränsad. Av
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friytorna är det främst området framför kanotklubben och ner mot vattnet
och bryggan som används.
En exploatering skulle naturligtvis minska andelen friytor i området men
samtidigt öka tillgängligheten och framkomligheten. Detta främst på grund
av att det befintliga bostadshuset rivs och på så sätt skapas ett mer sammanhängande friområde.
Övriga områden för rekreation inom närområdet är exempelvis Viksområdet
mot Sågudden samt Ingestrands bad och camping. För vandring och löpning
kan skogs- och strövområdet sydost om planområdet användas.
På plankartan har bestämmelsen Natur angivits för att säkerställa allmänna
friytor för rekreation, och omfattar de delar av planområdet som ej redovisas
för bostäder, lokalgata, idrotts- eller vattenområde.
Vattenområden
Arvika kanotklubb använder idag en befintlig stenkista ut i vattnet, nordväst
om klubbstugan. Från stenkistan går en flytbrygga ut under säsong, där kanoter sjösätts och tas upp. Användningen av vattenområdet befästs i plankartan genom bestämmelsen WY idrott – icke störande vattensport. Detta
för att säkerställa tillgängligheten till vattnet för den organiserade idrottsverksamheten i området.
I planområdets nordöstra del finns idag båtbryggor och en till dem hörande
väg som används av närliggande fastigheter enligt ett servitut från 1915.
Användningen för bryggor och båtplatser sanktioneras i plankartan genom
bestämmelsen WV. Genom att medge en användning för bryggor och båtplatser för närliggande fastigheter kan både nuvarande rättighetshavare, nya
boende samt andra närliggande fastigheter få möjlighet till båtplatser.
Anläggande av bryggor och båtplatser kan utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet, enligt 11 kap. miljöbalken och prövas i sådana fall av miljödomstolen.
Ett område mellan ovan beskrivna användningar i vattnet redovisas som W,
vattenområde.
En användning av ett vattenområde enligt planen skulle medföra att naturmarken mellan bryggorna och bostäderna får en mer halvoffentlig karaktär.
Detta istället för den mer halvprivata karaktär som lätt skulle kunna uppstå
utan bryggor då naturmarken istället skulle kunna annekteras av de boende i
området.
Gator och trafik
Motorfordonstrafik
Planområdet är beläget i direkt anslutning till Ingesundsvägen med separat
gång- och cykelväg. Tillfart till fastigheten Dottevik 2:10 sker idag direkt
från Ingesundsvägen. Anslutning till planområdet för boende och besökare
skall ske omedelbart nordost om fastigheten Dottevik 2:10 där det idag finns
en väg. Trafiksäkerhetsmässigt krävs ett vilplan innan anslutningen till
Ingesundsvägen för att garantera fri sikt åt båda hållen. Anläggning av lokalgatan kräver schaktningsarbeten i slänten mot Ingesundsvägen. Gatubelysningens omfattning och utformning avgörs i samband med detaljprojekteringen av gata och kvartersmark. Nya hårdgjorda ytor inom planområdet
skall begränsas i omfattning, och främst lokaliseras i de sydöstra delarna av
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området. Parkering löses inom kvartersmark i fristående garage samt på
tomtmark för respektive lägenhet. Gästparkering till bostäderna i området
samutnyttjas med kanotklubbens parkeringar samt på till respektive lägenhet
tillhörande tomt.
Tillfart till kanotklubben sker från Ingesundsvägen via en mindre, kraftigt
sluttande parallellt löpande väg. Trafiken till kanotklubben skall samordnas
i den nya lokalgatan till bostadsområdet. Från lokalgatan skall marken vara
tillgänglig för in- och utfart till och från angränsande verksamhet. För idrottsverksamheten ges möjlighet till ca 7 parkeringsplatser i anslutning till
kanotklubben. Området för parkering skall även vara tillgängligt för allmän
gång- och cykeltrafik, och marken skall ej asfalteras utan grusas eller motsvarande. Vid större arrangemang för kanotklubben skall annan allmän parkering inom Dottevik även användas. Den befintliga vägen till kanotklubben
används i framtiden av fotgängare som gångstig och spärras av vid fastighetsgränsen till Dottevik 2:11 med en bom eller motsvarande.
Vägräcke skall uppföras längs Ingesundsvägen parallellt med planområdet
och bekostas av exploatören.
Gång-, cykel- och mopedtrafik
En separerad gång- och cykelväg löper parallellt med Ingesundsvägen förbi
planområdet. Väganslutningen från planområdet till Ingesundsvägen skall
utformas så att goda siktförhållanden kan erbjudas både bilister och gångoch cykeltrafikanter.
Kollektivtrafik
Ingesundsvägen trafikeras av lokalbusslinje A200 mellan busstationen och
Ingesund. Linjen har 15 avgångar/ankomster per dygn mellan 06.00 och
20.55. Busshållplats längs Ingesundsvägen finns inom 300 meter från planområdet.
Störningar
Trafikbelastningen (medeltrafikflöde) på Ingesundsvägen vid planområdet
är enligt Vägverkets mätning, under perioden 4 till 10 april, 2001, 1605 fordon/dygn, varav 4 % lastbilstrafik, med en medelhastighet av 57 km/h. Motsvarande siffror för samma period år 2000 var 1600 fordon varav 4% lastbilstrafik, med en medelhastighet av 56,5 km/h. Inga betydande förändringar har skett inom eller i anslutning till Ingesundsvägen, i form av utbyggnadsområden eller liknande, vilket innebär att redovisade trafikflöden fortfarande är gällande.
Gällande riktlinjer för trafikbuller är max 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus
vid fasad samt 30dB(A) ekvivalentnivå inomhus. Maxnivån för buller inomhus nattetid är 45dB(A). För bostadsbebyggelse närmare vägmitt än 20
meter måste bulleravskärmning anordnas. Närmaste bostad lokaliseras i
planområdet 37 och 48 meter från Ingesundsvägens vägmitt. I planområdet
kommer också större delen av bostadshusen att lokaliseras med mer eller
mindre höjdskillnad i förhållande till Ingesundsvägen.
Enligt Trivectors BullerVÄG v. 8.6 för trafikbulleruträkningar hamnar ekvivalentnivån för tvåvåningshusen, för plan 1 på 49 dB(A) och för plan två
på 51 dB(A). Motsvarande värde för enplanshusen är 52 dB(A). Samtliga
värden hamnar således inom ramen för godtagbara bullerriktlinjer. (se även
Beräkning av vägtrafikbuller)
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp är utbyggt i anslutning till planområdet.
Längs strandlinjen (inom planområdet ca 20 till 25 meter från strandlinjen)
söder om Dotteviksskolan till Symfonivägen finns en spillvattenledning som
ingår i det kommunala VA-nätet. Ny bebyggelse skall anslutas till denna.
Ledningen kommer att säkerställas i planen genom ett u-område.
Ledning för dricksvatten finns i Ingesundsvägen, till vilken även ny bebyggelse i planområdet ansluts. Anläggning sker i samband med övriga ledningsdragningar för el o s v samt anläggning av gatan i området.
Lokalt omhändertagande av dagvatten
För att skydda recipienten för dagvatten, i detta fall Kyrkviken, skall dagvattenhanteringen ske genom lokalt omhändertagande (LOD). Planerad bebyggelse och lokalgata bedöms dock ge en ytterst marginell ökning av miljöstörande ämnen i dagvattnet, då andelen hårdgjorda ytor i området (beräknat
utifrån markareal) endast ökar med ca 13 %.
Det lokala omhändertagandet av dagvattnet skall lösas genom i första hand
infiltrering på tomtmark samt vid behov på allmän platsmark – natur- vilket
regleras genom planbestämmelse. Dagvatten från stuprörens utkastare samt
ytvattnet från hårdgjorda ytor skall rinna över gräsytor innan det fångas upp
i grunda, skålformade vegetations- och gräsbesådda infiltrationsytor i lågpartier. Lämplig växtlighet i dessa partier (på naturmark) är högt gräs som

slås eller klipps några gånger per år. Det har hög avdunstning, ger bra skydd
mot erosion då rötterna binder jorden. Det har också en stor mängd rötter
och rotkanaler som suger upp vatten.
Dagvattnet från lokalgatan skall ledas till en separat LOD-anläggning, skild
från motsvarigheten för bostäderna, ur driftssynpunkt.
Grundläggning och anordnande av tomtmark skall ske med hänsyn till god
infiltrationsförmåga och lutning för avrinning. Vid kraftigt, ihållande regn
tillåts dagvattnet bredda över naturområdet väst och nordväst om bebyggelsen.
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Värme
Fjärrvärme finns framdraget till korsningen mellan Ingesundsvägen och
Holmströms väg. Avståndet till planområdet är ca 400 meter, men det finns
i dagsläget inga planer på att ansluta planområdet eller närliggande bebyggelse genom en utbyggnad av fjärrvärmeinfrastrukturen. Uppvärmning i
området skall istället ske lokalt genom en för samtliga lägenheter central
värmepump eller annan ur energisynpunkt motsvarighet.
El
Befintligt bostadshus samt kanotklubben har idag el framdraget. Ny bebyggelse kopplas till elnätet i anslutningspunkter längs Ingesundsvägen. I områdets sydvästra del, i fastighetsgräns mellan Dottevik 2:11 och Dottevik
2:77 finns idag en optokabel som kommer från Ingesundsvägen och fortsätter sedan i vattnet till Ingesund. Optokabelns lokalisering säkerställs i planen genom ett u-område.
Avfall
Avfallshanteringen ombesörjs av Arvika kommun och bekostas av Arvika
Bostads AB.
Administrativa frågor
Arvika kommun är huvudman för allmän platsmark.

Revideringar
Planbeskrivningen är reviderad mot bakgrund av inkomna synpunkter under
plansamrådet.
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