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FÖP:en innehåller följande kapitel:
Del 1. Inledning
Här beskrivs bakgrund, syfte och avgränsning.
Del 2. Planförutsättningar
Beskriver de rådande förutsättningarna ur olika perspektiv.
Del 3. Planförslag
Beskriver hur hamnområdet är tänkt att utvecklas.
Del 4. Bilagor
Bilagorna ger möjlighet till djupdykning i enskilda frågor.
Till FÖP:en hör även en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som
ger en helhetssyn av den miljöpåverkan som den planerade
markanvändningen kan ge.

Sammanfattning
Det finns ett behov av fler bostäder i Arvika och kommunen har för
avsikt att möjliggöra för byggnation i hamnområdet. Även handel,
kontor och andra verksamheter som är förenliga med bostäder kan
till viss del rymmas inom området.
För att kunna genomföra förändringen krävs att gällande detaljplaner
ändras. En fördjupning av översiktsplanen för hamnområdet är en
grund för framtagandet av sådana detaljplaner. Det krävs också en
fortsatt sanering av förorenad mark inom delar av området för att
bostäder ska kunna byggas.
Hamnområdet ligger vackert vid Kyrkviken, och sjön ger möjlighet
till ett rikt friluftsliv nära staden. Kalla vintrar kan man åka skidor
och skridskor på isen och på sommaren ges möjlighet till båtliv.
Hamnområdet ligger även nära centrum med sitt utbud av skolor,
arbetsplatser och service. Området erbjuder också bra
pendlingsmöjligheter med tåg. Det har gjort det möjligt att planera
för mindre biltrafik vilket ger en bättre närmiljö, men är även bra för
den ekologiska hållbarheten. Närheten till järnvägen innebär dock
samtidigt att området behöver utformas med hänsyn till bland annat
buller och risker förknippade med transport av farligt gods.
Frågor gällande dagvatten, rening av dagvatten, skyfall och
översvämning har hanterats och påverkar områdets utformning.
FÖP:en rekommenderar att lägsta markhöjd för bostäder och
utrymningsvägar i hamnområdet blir + 48 m.ö.h. (RH 2000).
Områden som hanterar dagvatten har planerats in.

Byggnation av hamnområdet kommer att förändra stadsbilden. I
dagsläget består området till stora delar av öppna ytor. Husen i
hamnområdet är tänkta att vara i två till fem våningar för att
harmonisera med byggnaderna i centrum. Någon enstaka högre
bebyggelse kan emellertid bli aktuell i områdets västra del.
Kvarteren ges en struktur som liknar Arvikas befintliga.
Verksamheter, butiker, caféer och liknande kan till viss del läggas i
bottenplan. Det ses dock som viktigt att den nya stadsdelen inte
utarmar centrum, utan blir ett komplement som snarare höjer hela
stadens attraktivitet.
Förslag till fördjupad översiktsplan var på samråd under perioden 14
december 2018 till den 8 februari 2019. Samrådsmöte hölls på
biblioteket den 16 januari 2019. Inkomna synpunkter och yttranden
har sammanställts i en samrådsredogörelse. Efter samrådet har en
riskbedömning och ett PM för förorenad mark tagits fram. Under
samrådet handlade många synpunkter från allmänheten om att
antalet bostäder var för många. Det fanns också en oro om att
hamnen skulle upplevas privatiserad och inte erbjuda tillräckligt med
allmänna ytor och grönytor. Den politiska styrgruppen beslutade om
en inriktning där antalet bostäder minskas och de allmänna ytorna
ökas.
Efter samrådet var det omarbetade förslaget på utställning under
perioden 22 november 2019 till 31 januari 2020. Efter utställningen
har inkomna synpunkter sammanställts och bemöts, i ett särskilt
utlåtande. De förändringar som gjorts inför antagandet är att
information om hållbar stadsutveckling lagts till i genomförandet
samt redaktionella ändringar.
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Del 1. Inledning
Bakgrund
Hamnområdet ska utvecklas och göra Arvika mer attraktivt genom
att erbjuda nya möjligheter för näringsliv, boende, kultur,
föreningsliv och kreativitet. Området ska också komplettera staden i
strävan efter att skapa en trygg, säker och hållbar livsmiljö.
Övergripande mål som tagits fram för hamnområdet är:
•

vara en del av stadskärnan

•

funktionell integration av verksamheter och strukturer

•

ökad attraktionskraft, fler arvikabor och fler arbetstillfällen

•

vattnet och sjöutsikt tas till vara inom området och från
befintlig stadskärna

•

allmänhetens tillgång till stranden och vattnet säkras genom
planering

•

erbjuda blandade verksamheter

Figur 1 Visar Arvikas placering

Planområdet
Platsen
Arvika är en småstad i västra Värmland och ligger i norra änden av
Kyrkviken, en avgränsad del av sjön Glafsfjorden. Staden är
strategiskt placerad längs tågförbindelsen mellan Oslo (2 timmar)
och Stockholm (3 timmar). Trakten har sedan förra århundradet
lockat konstnärer, hantverkare och musiker och traditionen lever
vidare än idag.
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Figur 2 Streckade linjen visar planområdet för FÖP Hamnen
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Planprocessen

Planområdet är 33 hektar stort, varav 10 hektar är vatten, och ligger i
södra delen av Arvikas tätort. I norr gränsar området till stadskärnan
och i väster ligger Arvika småbåtshamn. Området gränsar till
Kyrkviken i söder och öster.

Vad är en fördjupad översiktsplan?
Varje kommun ska enligt Plan- och bygglagen, PBL, ha en aktuell
översiktsplan som anger hur kommunens mark och vatten ska
användas. Kommunen har ansvar för att planera markanvändningen
på ett långsiktigt hållbart sätt. Delar av översiktsplanen kan behöva
göras mer detaljerade än andra delar. Då kan man fördjupa den
(fördjupad översiktsplan, FÖP). En fördjupning efter det att den
kommunomfattande översiktsplanen antagits innebär att denna
ändras för det område fördjupningen omfattar. Fördjupade
översiktsplaner är vägledande men inte juridiskt bindande.

Större delen av marken inom planområdet är obebyggd och ägs av
Arvika kommun eller av kommunala bolag.

När kommunen upprättar ett förslag till fördjupad översiktsplan ska
det samrådas med länsstyrelsen, regionala samverkansorgan,
grannkommunerna, myndigheter och enskilda i övrigt som har ett
väsentligt intresse av planen. Efter samrådet bearbetas förslaget en
sista gång för att sedan ställas ut i minst sex veckor innan det antas
av kommunfullmäktige. De synpunkter som inkommer under
samrådet och utställningen redovisas i särskilda dokument, där det
även finns redovisat hur inkomna synpunkter tillgodoses i det nya
planförslaget.
Figur 3 Fastighetsägare i hamnen.
Fastigheten Plattan 1, i centrum av bilden, har två färger eftersom Arvika Fastighets AB är
tomträttsinnehavare och Arvika kommun lagfaren ägare.

Figur 4 Planprocess fördjupad översiktsplan
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Medborgardialog
Insyn och inflytande är en viktig del i hela planprocessen. Arvika
kommun har därför strävat efter att skapa diskussioner kring
utvecklingen av hamnområdet för att ge ökad förståelse, legitimitet
och delaktighet. Människor i olika åldrar, olika kön och olika
bakgrund har på olika sätt bidragit till utvecklingen av planförslaget.
En medborgardialog genomfördes under hösten 2012. Allmänheten
fick lämna in förslag på vad hamnområdet skulle kunna innehålla.
Förslagen tilläts vara helt utan begränsningar vad gäller lagar,
förutsättningar, genomförandemöjlighet eller ekonomi. Ca 500
förslag från ca 700 medborgare kom in med en dominans på
rekreation och fritidsaktiviteter. Förslagen delades in under fyra
huvudteman:
•

Det blå och det gröna

•

Arbete, boende och rekreation

•

Rörelser och kopplingar

•

Aktiviteter och mötesplatser

Figur 5 Program för utveckling av Arvika hamn, ett kunskaps underlag som uppkom efter
medborgardialogen och kommunens visioner

Huvudteman beskrivs genom olika färger och ordmoln. Ordens
storlek hänger samman med hur många som nämnt samma ord.
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Figur 6 Medborgardialogens huvudteman
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Arkitektskisser
I början av 2015 antogs ett program för utveckling av Arvika Hamn
(Välkommen till Arvika!). Programmet var ett kunskapsunderlag
som skickades till flera arkitektkontor för att få olika förslag på hur
hamnområdet skulle kunna utvecklas. De tre arkitektkontoren som
slutligen arbetade med hamnområdet var Sweco Architects, Nyréns
arkitektkontor och Mandaworks + Adapt. Allmänheten bjöds in i
processen genom ”öppet magasin”, där de kunde se, diskutera och
lämna synpunkter på förslagen. Även tjänstemän, föreningar och
företag deltog i arbetet. Förslagen har därefter utvärderats och
inspirerat i det fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen.
Samtliga arkitektkontor föreslår att udden bör användas till park för
allmänheten och att kajplatsen används som evenemangsyta. I
Sweco Architects skiss har Spårgatan flyttas närmare järnvägen för
att samla bostadskvarteren på säkert riskavstånd från järnvägen.
Nyréns har lett in vatten i en kanal parallellt med järnvägen.
Mandaworks + Adapt föreslår den högsta exploateringsgraden.

Figur 7 Förslaget från SWECO Architects
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Figur 9 Förslaget från Mandaworks-Adapt

Figur 8 Förslaget från Nyréns arkitektkontor
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Översiktsplan
Arvika kommuns översiktsplan vann laga kraft 2008. Den anger att
en fördjupad översiktsplan ska tas fram för hamnområdet, detta för
att närmare studera förutsättningarna för en förändring av området.

Del 2. Förutsättningar
Lagstiftning och tidigare ställningstagande
Plan- och bygglagen
Enligt Plan- och bygglagen, PBL, ska det i översiktsplanen redovisas
hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och följa gällande
miljökvalitetsnormer. Inom planområdet för hamnen finns det ett
sådant riksintresse, järnvägen. Det finns även miljökvalitetsnormer
som berör luftkvaliteten samt Kyrkvikens vatten som är av betydelse
för planen.
Riksdagen har dessutom beslutat om 16 nationella miljömål som är
av betydelse för en hållbar utveckling. De miljömål som är mest
relevanta för hamnområdet är begränsad klimatpåverkan, frisk luft,
giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, god
bebyggd miljö samt ett rikt växt- och djurliv. Planen ska bidra till att
förutsättningar ges så att dessa mål ska kunna förverkligas.

Figur 10 Gällande översiktsplan för Arvika kommun

Strandskydd

Övriga kommunala styrdokument
Inom kommunen finns styrdokument som påverkar utformningen av
hamnområdet, bland annat finns det riktlinjer för bygglovgivning
och fysisk planering med avseende på höga vattennivåer runt
Glafsfjorden. Arvika kommun har även antagit ”Åtgärdsplan för
hållbar energi 2015-2020” som anger den övergripande och
vägledande visionen att ”Arvika ska vara klimatneutralt år 2030”.
Visionen innebär att energieffektivisering ska genomsyra all
energianvändning inom kommunens gränser. Det betyder också att
vi inom kommunens yta ska vara oberoende av fossila bränslen för
uppvärmning, service och transporter till år 2030.

Strandskyddet regleras genom miljöbalken. Inom planområdet finns
inget strandskydd idag. Den fördjupade översiktsplanen kommer inte
i sig själv att upphäva gällande detaljplaner eller förändra
strandskyddet. När nya detaljplaner (vilka utformas enligt
rekommendationer i fördjupade översiktsplanen) ersätter befintliga
detaljplaner inträder dock strandskyddet automatisk. Strandskyddet
gäller här 100 meter från strandkanten, både ut i vattnet och upp på
land. När nya detaljplaner ska antas behöver en prövning göras av
om strandskyddet kan upphävas eller inte.
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Gällande detaljplaner

3. B78 Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för del av
Arvika, Hamnen, fastställd 1963. Planen anger markanvändning för
park, hamn- och järnvägsändamål.

Hamnområdet berörs av ett flertal detaljplaner som har tillkommit
vid olika tidpunkter. Den huvudsakliga markanvändningen inom
området är industri, småindustri, hamn och vattenområde.
Genomförandetiden för samtliga detaljplaner har löpt ut, och
kommunen är därmed fri att ändra detaljplanerna utan risk för
skadestånd från fastighetsägare eller verksamhetsutövare.

4. B96 Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för del av
Arvika, området vid Tivoliviken. Fastställd 1966. Detaljplanen anger
vattenområde för det område som ingår i planområdet.
5. B97 Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för del av
Arvika, Nedre Palmviken. Fastställd 1966. Detaljplanen anger park
och gata för det område som ingår i planområdet.
6. B203 Hamnområdet etapp 1, Arvika, fastställd 1982. Detaljplanen
anger markanvändning för gata, park, industriverksamhet, hamn,
järnväg samt vattenområde.
7. B208 Strand - Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen,
fastställd 1983. Detaljplanen anger park för det område som ingår i
planområdet.
8. B215 Planförslaget som vann laga kraft 1985 främsta syfte är att
skapa utrymme för ett nytt huvudbibliotek i Arvika samt göra det
möjligt att få moderna lokaler för busstrafik.

Figur 11 Gällande detaljplaner i hamnen

9. B264 Detaljplan för Solbergsholmen i Arvika, laga kraft 1993.
Planen möjliggör användningen av Solbergsholmen som
småbåtshamn, och vattenområdet mellan Solbergsholmen och
Strandparken regleras för hamn med båtbryggor.

1. B6 Stadsplan Arvika fastställd den 8 juni 1923 gällande
byggnadskvarterens användande inom Arvika stads planlagda
område.
2. B33 Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för del av
Arvika – sydöstra delen av Hagaområdet. Fastställd 1955.
Detaljplanen anger park, plantering för det område som ingår i
planområdet.

10. B281 Detaljplan för Solbergsholmen, laga kraft 1999.
Detaljplanen anger gata för det område som ingår i planområdet.
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Stadsbild/Landskapsbild
Arvikas stadskärna ligger på norra sidan av Kyrkviken i en
sydvästlig sluttning. Staden är en rutnätsstad från 1811, där gatorna
ger siktlinjer ner mot Kyrkviken. Huvudaxeln går från
järnvägsstationen vid torget via Torggatan upp till
Trefaldighetskyrkan. Stadsmiljön präglas av gatornas bredd och
omsorgsfulla utformning, kvarterbebyggelsens skala och materialval,
siktlinjer, fondmotiv samt innergårdar.
Landskapsvärden som är karaktäristiska för hamnområdet är utsikten
åt söder över hela Kyrkviken och de skogsbeklädda åsarna som
omger viken.
Figur 13 Drönarbild över staden ut mot Kyrkviken från Hitta.se

Figur 12 Foto på innerstaden från Västra Sund
Figur 14 Siktlinjer
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Historia kulturmiljö

Sedan andra världskriget har utvecklingen stadigt gått i motsatt
riktning och hamnens betydelse för transporter har minskat. År 1941
flyttade dock Tobaksfabriken sin produktion till hamnen (dagens
ANC).

Från 1600-talet och framåt fraktades stora kvantiteter gods till och
från de många järn- och glasbruken samt trä- och
pappersindustrierna. Staden anlades 1811 för att råda bot på den
oreglerade handeln i Västvärmland och därmed skapades ”Sveriges
innersta hamn”. Hamnen i Arvika har varit viktig för stadens och
bygdens utveckling. För köpstaden Arvika spelade sjöfarten länge en
betydande roll. På 1850-talet uppfördes de ännu bevarade magasinen
på Östra Furunäset.
När nordvästra stambanan invigdes 1871 avskars köpingens centrum
från sjön och hamnen av järnvägsspåren och stationshuset. Fram tills
dess hade man från torget utsikt över bryggorna i hamnen.
Järnvägen innebar efterhand också billigare, snabbare och säkrare
transporter. Arvika utvecklades från en handel och hantverksort till
en industristad. Verksamheten i Arvika hamn fortsatte att öka ända
till 1937.

Figur 16 Karta från 1931 – stadens rutnät och hamnens strandlinje

Under årens lopp har hamnområdet fyllts ut med diverse massor. På
den nya marken har verksamheter som inte i första hand har någon
anknytning till vattnet tagit plats och gett en småindustrikaraktär till
området.
Under 1990-talet påbörjades en omvandling av området. All
nyttosjöfart upphörde och järnvägsspåren utmed Spårgatan togs bort.

Figur 15 Hamnen 1871 – tidigare strandlinje
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Sociala aspekter

Magasinen på östra Furunäset genomgick en restaurering och
hamnkontoret revs. Hamnplanen och området runt magasinen
iordningställdes.

Hamnområdet används idag på många olika sätt. De centrala delarna
av området är obebyggda och används i dag för temporära sport- och
musikevenemang. Området har blivit en populär plats för
husbilsturister på grund av närheten till centrum och med Kyrkviken
som utsikt. Många promenerar eller cyklar också genom området.
Kalla vintrar används även isen för promenader samt skid- och
skridskoåkning. Här finns även en park, flera arbetsplatser,
lärcentrum, restauranger, butiker och nöjesetablissemang.

Under 2000-talets första decennium fortsatte sedan omvandlingen av
hamnområdet genom demontering av oljecisterner, flytt av
verksamheter och marksaneringar.

Figur 18 Isen ligger på Kyrkviken
Figur 17 Strandlinjes förändring genom åren
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Trafiksituationen
Gång- och cykeltrafik
Cykeltrafik från Jössefors samt Västra Sund leds till stadskärnan via
hamnområdet. I västra delen finns en gång- och cykeltunnel under
järnvägen och därefter tar stadens gång- och cykelvägnät vid. I östra
delen av hamnområdet finns en järnvägsövergång som inte är
planskild, där gång- och cykeltrafik samsas med motortrafiken.
Även här finns en koppling till stadens övriga gång- och cykelnät.
Biltrafik
Det finns två överfarter där fordonstrafiken mellan centrum och
hamnområdet korsar järnvägen. Den ena överfarten är vid
Palmviksgatan-Strandvägen i väster och den andra vid HamngatanSpårgatan i öster. Spårgatan bildar en öst-västlig axel mellan två
viktiga knutpunkter, Arvika Näringslivscentrum (ANC) i väster och
Hamnplan i öster. Postens lokalisering vid ANC leder till en ökning
av tung trafik inom området.
Det finns i dagsläget anordnade parkeringsplatser både i
hamnområdets västra och östra del. Det förekommer även spontan
parkering längs Bangårdsgatan mot järnvägen. Grusplanen vid kajen
används som husbilsparkering.
Kommunen har antagit parkeringsriktlinjer där det framgår hur
många parkeringsplatser, både för bil och cykel, som
fastighetsägaren/byggherren bör anordna. Grön resplan är en del av
parkeringsriktlinjerna som medger ett flexibelt parkeringstal.

Figur 19 Kartbild huvudcykelnät
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Kollektivtrafik
Busstationen är belägen direkt norr om planområdet, intill rondellen
vid Palmviksgatan. Vid järnvägsstationen finns hållplatser på båda
sidor om Järnvägsgatan. Varje år passerar här över 10 000 bussar.

problem för framkomligheten i korsningen vid
Hamngatan/Järnvägsgatan och i Palmviksrondellen. Nåbarheten till
hamnområdet är särskilt problematiskt för räddningsfordon. I värsta
fall kan blåljusfordon få en fördröjning vid utryckningar. För att
skapa bättre tillgänglighet med naturlig integration mellan
centrumkärnan och området söder om järnvägen ser Arvika kommun
ett behov att analysera de förbindelser som finns.

Järnvägen genom Arvika är ett riksintresse. Banan är en del av
järnvägsförbindelsen Oslo – Stockholm. Värmlandsbanan som är
snabbtågsanpassad, trafikeras av både godståg och persontrafik.
Söder om järnvägsstationen finns åtta spår som i väster övergår till
två spår och i öster övergår till ett spår. En breddning av befintlig
perrong mellan spår två och tre kommer att behövas ur
säkerhetssynpunkt.

En åtgärdsvalsstudie (ÅVS), Arvika järnvägens korsningspunkter,
har tagits fram för att visa möjliga lösningar avseende över- och
underfarter längs järnvägssträckan inom planområdet. Arvika
kommun och Trafikverket har skrivit under och fattat politiskt beslut
om en avsiktsförklaring mellan parterna, där åtgärder ska utföras
enligt ÅVS:en. Åtgärderna innefattar bland annat att ta fram
ytterligare utredningar kring järnvägen, stationsområdet och
hamnen. Arvika kommun svarar för en förprojektering av
förutsättningar för planskildhet vid Palmviken/Strandvägen, samt gctunnel öster om järnvägsstationen och befintlig gc-tunnel.
Trafikverket lyfter inom den fördjupade utredningen av dubbelspår
på Värmlandsbanan Kristinehamn – Kil – Riksgränsen särskilt
plankorsningarna i Arvika. Utredningarna, inklusive ekonomiska
bedömningar, analyser och kalkyler etc, ligger tillsammans med
tidigare material till grund för åtgärder som kan föreslås inför
revidering av Nationell transportplan 2022. Nytt beslut om
medelfördelning inom Nationell transportplan tas av Regeringen
troligen 2022.

Antalet tågmöten i Arvika varierar under veckan och dygnet. Under
ett medelvardagsdygn så sker två-tre godstågmöten mellan klockan
24-06. Ett par gånger i veckan ankommer och avgår godståg i
Arvika i riktning mot Kil vilket medför växling på bangården.
Persontågsmöten sker tretton gånger under dygnet, alla mellan
klockan 06-24. Framtidsprognos 2030 är 38 persontåg (8
slutar/börjar i Arvika) och 22 godståg per dygn. In- och utpendling
mot Karlstad och Charlottenberg med tåg är frekvent idag och
Region Värmlands utredning påvisar en ökning i framtiden.
I anslutning till stationen finns en lastageplats som kan användas vid
krissituationer. Arvika kommun har byggt en ny lastageplats i
industriområdet Lycke som används året runt. Spåren till Lycke är
inte elektrifierade.
I samband med tågmöten med godståg vid Arvikas järnvägsstation
uppstår långa väntetider vid järnvägsövergångarna. Detta skapar
14

Avfallshantering
På parkeringsytan nordväst om järnvägen finns i dag en
återvinningsstation. När undergången vid ANC etableras behöver
dock återvinningsstationen flyttas.

Tekniska system
Vatten och avlopp
Vatten- och avloppsledningarna följer till stor del gatorna inom
området. Ledningarna är i varierat skick på grund av
översvämningen år 2000. En pumpstation finns vid Strandparkens
sydöstra hörn, och på grund av risk för lukt och buller kan åtgärder
behöva vidtas vid ny bebyggelse.

El, fjärrvärme, fiber och tele
Ledningar för el, tele och fiber finns idag inom området men
kommer att behöva byggas ut. Fjärrvärme finns inte inom området
idag, kapacitet finns att försörja framtida utbyggnad av
hamnområdet.

En större dagvattenkulvert, vilken ansluter stadens norra delar, leder
genom hamnområdet parallellt med Palmviksgatan samt
Strandvägen och vidare ut i Kyrkviken. Befintligt dagvattensystem
har dagvattenutlopp i Kyrkviken utan rening i dagsläget. Det finns
sex stycken dagvattenutlopp.

Figur 20 Kartbild dagvattenutsläpp
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Miljö och risker

För att bedöma vilken typ av åtgärd som krävs påbörjades efter
samrådsskedet en åtgärdsutredning av markföroreningarna i
hamnområdet. Syftet med utredningen är att kartlägga samtliga
tidigare provtagningar och utförda åtgärder, och analysera data för
att kunna ha ett detaljerat och kostnadsberäknat åtgärdsförslag inför
detaljplaneringsprocessen.

Markföroreningar
Hamnen består till stor del av utfylld mark där fyllnadsmaterialet är
av skiftande ursprung, föroreningsinnehåll och kvalitet. Det har
förekommit olika former av hamn- och industriverksamhet samt
omlastning till järnväg under lång tid. Detta innebär att det finns risk
för föroreningar i mark och grundvatten inom hela området.

För hela undersökningsområdet och för varje delområde enligt figur
21 finns nu en riskutredning, åtgärdsförslag och kostnadsberäkning
av föreslagna åtgärder. Saneringen av hamnområdet blir en viktig
pusselbit i både detaljplanering och exploatering av området, för att
eliminera risk, och för att hålla nere kostnaderna i
exploateringskalkylen.

Föroreningar har även påvisats i sediment utanför kajkanten till den
före detta depån. Inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen
för hamnen kunde man med hjälp av tidigare insamlad data och en
översiktlig kartläggning av föroreningssituationen konstatera att det
inför kommande detaljplaneprocesser inom området kommer att
krävas kompletterande undersökningar och utredningar.

Ett första steg inför detaljplanering av området är att ta fram
platsspecifika åtgärder och riktvärden för varje delområde kopplat
till tänkt markanvändning. Det behövs också ett kontrollprogram för
grundvatten och en markmiljöundersökning.

Sanering av förorenad mark har utförts under 2012 och 2014 i de
delar av hamnen där det tidigare varit oljedepå och skrotverksamhet.
Inför saneringen togs platsspecifika riktvärden fram för att marken
efter saneringen skulle vara lämplig för kommersiellt bruk, såsom
kontor och industri, parkering samt parkområden. Marken ska
därigenom inte ge upphov till hälsofarliga effekter för personer som
är yrkesverksamma eller vistas tillfälligt i området samt att marken
ska kunna användas för att etablera prydnadsväxter och parkväxter.
Vidare ska marken efter utförda åtgärder inte ge upphov till
oacceptabelt negativa ekologiska effekter i Kyrkviken och
Glafsfjorden.
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Figur 21 Områdeskarta markföroreningar
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Buller och vibrationer
En översiktlig vibrationsmätning utfördes 2014 för att bestämma
nivån av trafikinducerade vibrationer (framkallade av trafiken) i
hamnområdet. Resultatet visar att de allra flesta värden ligger under
gränsvärdet för måttlig störning vid den mest utsatta punkten. Övriga
punkter uppvisar lägre värden. Förhöjda värden uppvisas ej under
nattetid.

Bullerberäkningar har gjorts utifrån illustrationen, och visar på att de
flesta fasader av föreslagna byggnader har ljudnivåer under eller lika
med riktvärdet på 60 dB(A). För att uppfylla bullerriktvärden för
samtliga bostäder måste det beaktas att minst hälften av
bostadsrummen ska vara vända mot en sida där 55 dB(A) ekvivalent
ljudnivå inte överskrids vid fasaden. För maximala ljudnivåer visar
beräkningarna att samtliga byggnader har nivåer över 70 dB(A) på
minst en fasad. Bullerberäkningen visar därmed att buller är en
viktig faktor att ta hänsyn till i kommande planering.

Buller från järnvägen kommer att påverka bebyggelsens struktur och
utformning i hamnområdet. Utifrån föreslagen markanvändning har
en illustration, se figur 34 Möjlig utveckling av hamnen, på en
möjlig bebyggelsestruktur tagits fram.

Evenemang inom området är också en källa till höga ljudvolymer.

Figur 22 Dygnsekvivalent ljudnivå

Figur 23 Maximal ljudnivå
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Luftkvalitet
Arvika kommun har under ett par decennier genomfört mätningar på
luftkvaliteten inom tätorten. Halterna bedöms inte överstiga någon
miljökvalitetsnorm, men överstiger i en del fall de nationella
miljömålen. Den största källan till föroreningar av luften är enligt
miljöstabens bedömning biltrafiken, det finns även andra bidragande
orsaker till sämre luftkvalitet, t ex stadens topografi. Det är därför
viktigt att arbeta för att en större del av transportbehovet kan
tillgodoses genom gång-, cykel- och kollektivtrafik vilket skulle leda
till en renare luft.

Vattenkvalitet
Planområdet är beläget i närhet till Kyrkvikens vatten. Detta medför
vackra vyer och möjlighet till vattennära friluftsliv. Kyrkviken lider
dock av övergödning, återkommande algblomningar och syrebrist.
Vattenkvaliteten påverkas av diffusa utsläpp från omgivande marker,
kvarvarande enskilda avlopp, dagvattenutlopp och utsläpp från
avloppsreningsverket. Inom planområdet finns en större
utsläppspunkt för dagvatten från Arvika stad. Kyrkvikens vatten
anses inte uppfylla badvattenkvalitet i dagsläget. Kyrkvikens vatten
är i dagsläget klassificerat av att ha otillfredsställande ekologisk
status. Klassificeringen av ekologisk status anges i skalan hög – god
– måttlig – otillfredsställande – dålig.
Arvika kommun arbetar för att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet
och har därför låtit utföra flera undersökningar och utredningar.
Bland annat ska en dagvattenreningsanläggning i form av en
skärmbassäng/sedimentfälla anläggas vid planområdets östra del vid
Kattvikens utlopp. Detta är ett av flera steg i arbetet mot att förbättra
Kyrkvikens vattenkvalitet.

Figur 24 Den största källan till luftföroreningar är biltrafiken
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Järnvägens risker
Järnvägen är transportled för farligt gods. För att belysa vilken
inverkan det har på hamnområdet har Arvika kommun låtit ta fram
en utredning som visar på generella riskavstånd samt en
riskbedömning. Utredningarna rekommenderar följande
markanvändning: (från spår fyras spårmitt).
•

15-30 meter från spårmitt: ytparkeringar, trafik och tekniska
anläggningar

•

30-70 meter från spårmitt: mindre omfattande handel, kontor,
tekniska anläggningar och parkering.

•

70-150 meter från spårmitt: de flesta användningar, t.ex.
bostäder, undantaget är sådan markanvändning som omfattar
många eller utsatta personer.

•

Längre än 150 meter från spårmitt: all övrig verksamhet
tillåts utan särskilda åtgärder eller analyser, dvs.
flerbostadshus, hotell, vårdanläggningar, skola samt
idrottsanläggningar med betydande åskådarplats.

Figur 25 Riskavstånd järnväg

Det kan vara möjligt att frångå de generella riktlinjerna om särskilda
åtgärder görs vid utformning av bebyggelsen.
Ytterligare en risk är spårspring. Det är förbjudet att beträda
järnvägsspåren utom på anvisade övergångar, men trotts detta sker
det. Trafikverket och kommunen har därför satt upp stängsel längs
spårsträckan för att minska risken för spårspring inom
järnvägsområdet.
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Klimatförändringar
Klimatförändringen innebär att Värmland blir varmare och blötare.
Beräkningar visar att vi bland annat får högre
årsmedeltemperatur och fler tillfällen med riktigt höga temperaturer
sommartid. Nederbörden ökar och skyfallen blir fler och
intensivare. Störst ökning av nederbörden sker vintertid och
efterhand faller den mer och mer som regn istället för snö, vilket
innebär förändrade flödesmönster i vattendragen.

anpassas till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra.
Bebyggelse och vissa vägar behöver placeras på en sådan höjd att de
klarar extrema nederbördssituationer utan att översvämmas. Det
medför att hela planområdet kan behöva höjdsättas.
För Arvikas del innebär klimatförändringen också en ökad risk för
översvämningar av Glafsfjorden/Kyrkviken.

I städer förstärks ofta värmeböljor, särskilt i tät bebyggelse med stor
andel hårdgjorda ytor utan grönska. Värmeböljor ger hälsoproblem,
särskilt för spädbarn, små barn och äldre eftersom de har sämre
förmåga att reglera kroppstemperaturen. Personer med kroniska
sjukdomar och funktionsnedsättning kan också vara känsligare för
värmeböljor.
Det går dock att mildra städers temperaturhöjande effekt. Vegetation
och vattenytor sänker temperaturen genom att avge vattenånga. Träd
och buskar kan även sänka temperaturen genom att ge skugga. Vid
planering av nya områden bör därför parker, alléer, annan vegetation
samt öppna vattenytor prioriteras.
Fler och intensivare störtregn innebär att ledningsnätet för dagvatten
oftare kommer att överbelastas. Därmed växer behovet av att kunna
avleda dagvatten uppe på marken för att undvika lokala
översvämningar. I planeringen av ett nytt område bör därför
utrymme reserveras för avrinningsvägar, det vill säga stråk för
avledning av dagvatten. Även översvämningsytor (ytor som får
översvämmas vid vissa tillfällen) och fördröjningsmagasin kan
behövas. Det är viktigt att fysisk planering och nybyggnation

Figur 26 Översvämningen år 2000
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Översvämningsrisk
Glafsfjordens och Kyrkvikens vattennivåer varierar under året. Vid
perioder av långvarigt regn och/eller snösmältning ökar risken för
översvämning av låglänta områden. Topografin är även en
bidragande orsak till översvämning då höjdskillnaden endast är 0,5
meter mellan Glafsfjorden och slussen i Säffle. Planområdet är
belägen inom ett riskområde för översvämning i dagsläget som kan
ses på figuren nedan. Översvämningsskyddet som byggs i sundet
mellan Kyrkviken och Glafsfjorden medför en lägre risk för
översvämning i området och det blir därmed lämpligt för
exploatering.

Byggnation av översvämningsskyddet pågår och väntas vara klart år
2020. Det består av en huvuddamm i sundet mellan Kyrkviken och
Glafsfjorden samt två spärrdammar på land och en pumpstation.
Huvuddammen blir en slät betongkonstruktion tvärs över sundet
med två öppningar för båttrafik. Öppningarna blir lika breda som
slussen i Säffle (8 meter) och når ned till naturligt bottendjup.
Vattenutbytet i sundet är viktigt för vattenkvaliteten. Därför ska
ytterligare tre stycken sju meters breda öppningar skapas. Längs med
botten och på olika djup ska även passager anordnas för
bottenlevande djur och fisk
Översvämningsskyddet får tas i bruk när vattennivån riskera att
överstiga + 47 m.ö.h. (RH2000). Översvämningsskyddet gör att
sannolikheten för höga flöden minskar i Kyrkviken. Från att
kommunen har fattat beslut om att stänga översvämningsskyddet tar
det cirka två dygn innan det är stängt och vatten kan pumpas ut. Vid
översvämningen år 2000 steg vattnet som mest med 20 cm på ett
dygn. Detta innebär att vattennivån kan komma att stiga över det
normala innan skyddet är i bruk. När översvämningsskyddet är igång
kommer det dagligen fattas beslut om vilken vattennivå Kyrkviken
ska ha. Målet är att vattennivån inte ska hota samhällsviktiga
verksamheter eller skada egendom.
För att hantera den översvämningsrisk som kvarstår i området delas
marken in i olika användningsområden. Bostadshus bör byggas på
en nivå med låg acceptans för översvämningar medan andra ytor,
som parkering och parker, kan byggas med en högre acceptans för
översvämningar. För att få en säkerhetsmarginal bör bostadsområden

Figur 27 MSB’s översvämningskartering från 2015
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och utrymningsvägar anläggas på en lägsta marknivå om + 48 m.ö.h.
(RH2000).
Efter att översvämningsskyddet är på plats bedöms risken för
översvämningar inom Arvika stad vara störst i samband med kraftiga
skyfall. Översvämningsskyddet skyddar mot ”långvariga regn” där
vattennivån stiger i Glafsfjorden. Skyfall kan orsaka lokala
översvämningar där ledningsnätet inte har nog med kapacitet.
Skyfall
Länsstyrelsen i Värmland har låtit ta fram en skyfallskartering för
Arvika. Den visar var regnvattnet samlas i landskapet och leder till
översvämning. Karteringen visar att stora mängder vatten samlas vid
Palmviksområdet. Detta vatten behöver ledas bort från platsen,
lämpligen till Kyrkviken. Dagvattennätet kan inte hantera stora
mängder vatten. Stadsmiljön kan då istället behöva anpassas och
utformas för att bättre klara skyfall, exempelvis genom att skapa
vägar för vatten, fördröjningsmagasin eller översvämningsytor. För
planområdet planeras dagvattensystemet att bli ett huvudsakligen
öppet system med översvämningsytor som ska fungera som
fördröjningsmagasin. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt
hantera skyfall inom systemet utan att okontrollerade
översvämningar sker som riskerar att skada bebyggelse och
infrastruktur. Dagvattensystemet behöver utformas på ett sådant sätt
att markföroreningar inte riskerar att spridas.

Figur 28 Beräknade maximala vattendjup vid ett 200-årsregn (m)
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högre bebyggelse undersökas. En förskola eller annan service
föreslås i den västra delen av området. Småbåtshamnens verksamhet
ges möjlighet att kunna utökas öster om Solbergsholmen. I
småbåtshamnen kan det komma att anläggas skärmväggar som renar
dagvattnet.

Del 3 Planförslaget
Planförslaget i korthet
Markanvändningskartan, figur 29 som finns på nästkommande sida,
redogör i stora drag för den markanvändning som föreslås för
området i framtiden. Planförslaget innebär att bostäder kan uppföras
söder om Spårgatan. Norr om Spårgatan återfinns verksamheter och
kontorsbyggnader.

Planförslaget har vuxit fram med utgångspunkt från de fyra
huvudteman som utkristalliserats ur medborgardialogen:

Hamnområdet föreslås bli ett område med flera olika
användningssätt blandade inom området. Boende och park är den
främsta användningen, boende är markerat med gul färg i
markanvändningskartan och park är markerad med grön färg och
ingår i kategorin allmän plats. Planförslaget är sedan
samrådsförfarandet justerat till att möjliggöra ca 300 bostäder.
Föreslagen utbyggnad bedöms vara realistisk under en 15-20 års
period för en stad i Arvikas storlek. Det innebär i genomsnitt 15-20
nya bostäder per år. Målet är att få till en blandning av bostäder vad
gäller storlek och upplåtelseform. I bottenvåningar längs
huvudstråken och allmänna platser kan även gemensamhetslokaler
och centrumfunktioner (butiker och caféer) lokaliseras.
Dimensioneringen av förslaget bekräftas i en marknadsanalys där det
konstateras att primär exploatering för Arvika bör utgöras av
bostäder och där det finns en förväntad efterfrågan på såväl hyresoch bostadsrätter, samt boendeformer anpassade för äldre. Ett visst
begränsat kommersiellt inslag bedöms som möjligt.
Bebyggelsen föreslås huvudsakligen bli uppförd i 2-5 våningar. I
fortsatt arbete med detaljplaner kan möjligheten att uppföra enstaka
24

•

Det blå och det gröna

•

Arbete, boende och rekreation

•

Rörelse och kopplingar

•

Aktiviteter och mötesplatser

(grönytor, park, torg,
mm)

Figur 29 Markanvändningskarta
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Det blå och gröna

Grönska är viktigt på flera sätt och har därför getts stort utrymme.
Allmänna grönytor såsom parker kan användas av invånare för
motion och rekreation. Samtidigt som grönska kan bidra till
temperaturreglering, renare luft och omhändertagande av dagvatten.
Grönska kan även fungera som spridningskorridor för djur och
växter.

Vi vill se hur vatten och grönska på ett kreativt sätt kan
användas för att skapa mervärde i stadslandskapet med
fokus på hållbar utveckling.

I planförslaget, se markanvändningskartan på föregående sida, har
grönytor samt en strandpromenad placerats längs Kyrkvikens strand
för att ge alla tillgång till vackra rekreationsområden. På udden
planeras för en park. Ambitionen är att binda samman hamnområdet
med stadens övriga parker genom gröna stråk, vilket visas i figur 30
Gröna stråk.

Figur 30 Gröna stråk
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Minskad risk för översvämning
När vattennivån riskerar att överstiga + 47 m.ö.h. (RH2000) får
översvämningsskyddet stängas. För att hantera den
översvämningsrisk från höga flöden som kvarstår i området delas
marken in i olika användningsområden. Bostadshus bör byggas på
en nivå med låg acceptans för översvämningar. För att få en
säkerhetsmarginal ska bostadsområden och utrymningsvägar
anläggas på lägsta marknivå + 48 m.ö.h. (RH2000) för att minska
risken för översvämning. Hamnplan, parkmark och vissa vägar kan
däremot tillåtas att översvämmas, vilket kan ses i figur 31.

Skyfall
Det finns risk för översvämning i Palmviksrondellen på grund av att
regn inom ett stort avrinningsområde snabbt däms upp av banvallen
vilket leder till översvämningar.
För att avleda vattenmassor från Palmviksområdet vid skyfall har det
i planen givits plats för en dagvattenpark. Vattnet kan antingen ledas
genom befintlig gång- och cykeltunnel eller genom en separat
trumma genom banvallen. Sedan leds vattnet till Kyrkviken genom
dagvattenparken.
Vid skyfall finns risk för att kvarteren norr om Spårgatan blir så
kallade instängda områden där vattnet blir stående. I kommande
detaljplaner måste hänsyn tas till detta.

Figur 31 Bilden visar de områden som riskerar att översvämmas om FÖP-förslaget
förverkligas. Föreslagna parkytor och dagvattenområden har placerats vid de områden
som riskerar att översvämmas. Tunnlar kommer att behöva pumpas vid översvämning.
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Dagvatten
Dagvattnet ska i första hand ledas i öppna system med
översvämningsytor som ska fungera som fördröjningsmagasin. Det
kan integreras med planteringar längs gator, i diken eller parker.
Park- och gatumiljön berikas då med ytterligare element som bidrar
till grönstrukturen. Syftet är att i så stor utsträckning som möjligt
kunna hantera skyfall inom systemet utan att okontrollerade
översvämningar sker som riskerar att skada bebyggelse och
infrastruktur.
Vattnet från den stora dagvattenkulverten som avvattnar områdena
Haga, Högåsen, Solbergstaden, Palmviken och västra delen av
planområdet renas inte idag, men planen ger möjlighet till
anläggande av reningsanläggning i den nya delen av
småbåtshamnen. Dagvattenkulverten ligger djupt. Det innebär att
man i kommande detaljplaner behöver säkerställa ett tillräckligt stort
område, minst 20 meter, som inte får bebyggas så att framtida
underhåll av kulverten kan ske.

Figur 32 Illustration över dagvattendiken i hamnen

Småbåtshamnen
Småbåtshamnen ges möjlighet till utökning öster om
Solbergsholmen. En större gästhamn kan lokaliseras här. Utökningen
bedöms innebära betydande miljöpåverkan och vara tillståndspliktig
vattenverksamhet. Beslutsunderlag behöver tas fram för att se hur en
eventuell utökning skulle påverka växt- och djurliv samt
vattenkvaliteten i Kyrkviken.
För att undvika att rådande miljökvalitetsnorm inte ska äventyras
föreslås att båttvätt ska ske på befintlig tvättplatta som finns vid
befintlig småbåtshamn på västra sidan av Solbergsholmen.

28

Alléer
Inom hamnområdet finns ett antal alléer som omfattas av
biotopskyddsbestämmelser enligt 7 kap 11 § miljöbalken.
Flytten av Strandvägen görs för att möjliggöra en planskild korsning
vid järnvägen, vilket är positivt då det ökar trafiksäkerheten. Flytten
innebär dock samtidigt att biotopskyddade alléer påverkas negativt.
Del av allén väster om rondellen längs Järnvägsgatan behöver tas
bort för att Strandvägen ska kunna flyttas. Det finns även alléer
vidare söderut längs Strandvägens nuvarande sträckning. Dessa
alléer består av vuxna lindar. Då vägen flyttas planeras de flesta
träden tas bort för att kunna utnyttja markytan på ett effektivt sätt.
Borttagningen bedöms kunna motiveras av att exploateringsintresset
är av så stort allmänt intresse. Möjligen kan enstaka träd och/eller
någon allé behållas.

Figur 33 Alléer inom området markerade med grönt streck. Punkterna symboliserar inte
enskilda träd.

På nuvarande parkering intill tunneln under järnvägen finns alléer
med vuxen oxel. Där skulle troligen någon/några av trädena kunna
integreras i den nya stadsmiljön. För att detta ska kunna ske krävs
dock att träden inte skadas vid marksaneringen.
I detaljplanearbetet kommer man att behöva titta närmare på de
biotopskyddade alléerna.
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Stadsstrukturen
Rutnätsstadens siktlinjer ner mot Kyrkviken bevaras då de förlängs
genom hamnområdet och ger form till de nya kvarteren. Stadens
huvudaxel mellan Trefaldighetskyrkan och järnvägsstationen beaktas
då bebyggelse inte föreslås söder om järnvägsstationen.

Arbete, boende och rekreation
Vi vill se förslag till bebyggelsemönster innehållande boende,
verksamheter och rekreation. Förslagen ska ta tillvara
småstadens skala och läget vid sjön, samt beakta närheten till
järnvägen med de problem detta medför.

Bostadskvarteren samlas i de västra delarna. Kvarteren ges en
struktur som liknar Arvikas befintliga, vilken lämpar sig för
bebyggelse på två till fem våningar. Allra längst i väster, söder om
ANC, kan dock högre bebyggelse bli aktuell.
En utbyggnation av ett område med cirka 300 nya bostäderna leder
sannolikt till ett behov av exempelvis förskola och/eller vårdboende.
Det finns därför möjlighet till detta i planområdets västra del.
Gränsdragning mellan bostadskvarter och offentliga platser blir
viktig, så att de offentliga platserna känns välkomnande för alla.
Samtidigt behöver de boende bra och avskilda innergårdar. I
planförslaget är tanken att kombinera den traditionella
kvartersstaden med ett mer funktionalistiskt planeringsideal. På så
vis sluts kvarteren mot gata i norr och är öppna mot Kyrkviken i
söder, för att få goda ljus- och utsiktsmöjligheter.
Planförslaget möjliggör för mer verksamhetsytor och kontorslokaler.
Längs huvudstråken kan butiker, caféer och restauranger finnas i
bottenvåningarna. Hamnområdet ska dock inte konkurrera med
handeln i centrum. Tanken är snarare att en utveckling av
hamnområdet kan stärka underlaget för handel i centrum.
Verksamhetslokaler kan placeras närmare järnvägen än bostäder, då
kraven på skyddsavstånd är lägre. Byggnadstekniska lösningar för
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att hantera riskerna för farligt gods och buller kan komma att krävas
för bebyggelse inom 150 meter från järnvägen.

magasin bedöms vara särskilt värdefulla byggnader. Rapporten tar
också upp byggnader med ett visst värde men som inte bedöms vara
särskilt värdefulla.

Den östra delen lämnas öppen för evenemang och service. I öster ges
även möjlighet till kompletterande bebyggelse.

Sandelins och Mebius magasin vid hamnplan syns idag tydligt från
såväl Kyrkviken som från flera platser i staden. Avsikten är att låta
dem behålla sin roll som landmärke och därför föreslås inga stora
eller höga byggnader placeras bredvid dem.

Bebyggelsen
Det är viktigt att miljön utformas så att den blir trygg och säker. Det
är också önskvärt att området får en variation av byggnader och
bostadstyper. Genom att sluta kvarteren mot norr kan
bullerskyddande gårdsmiljöer skapas. Bebyggelsen bör variera i höjd
och utformning även mot norr, så att de nya kvarteren inte upplevs
som en mur mot innerstaden.

Social hållbarhet
Social hållbar stadsutveckling kan sägas handla om inflytande,
identitet, variation, samband och en helhetssyn på staden. Dessa ska
i huvudsak utveckla staden så att integration främjas.

Bebyggelse av träkonstruktion har mindre påverkan på miljön och
klimatet än betong och stålkonstruktioner. Arvika kommun arbetar
därmed för att öka andelen träkonstruktioner i nybyggnationer som
en del i att uppnå målet om en hållbar kommun.

När det gäller inflytande syftar man på vikten av att utgå från de
boendes perspektiv. Den här planprocessen bygger till stor del på en
dialog med medborgarna.
Vad gäller identitet, så handlar det om att stärka ett områdes
kollektiva självkänsla och höja platsens status i andras ögon. Det
görs bland annat genom att lyfta områdets historiska arv och lokala
särart. Detta har gjorts i hamnområdet genom att behålla och lyfta
kulturhistoriska byggnader och miljöer.

Om bebyggelsen dessutom utformas så att den trappar ner i höjd mot
Kyrkviken, så ges mer fördelaktiga vind- och skuggförhållanden. På
solbelysta takytor kan exempelvis solel och solvärme produceras.
Utformningen av bebyggelse och platsernas karaktär kommer att
studeras i kommande detaljplanearbete. I rapporten ”Kulturhistoriska
värden för Arvikas hamnområde” finns tankar kring utformningen
av ny bebyggelse. Rapporten visar också vilka värdefulla miljöer
och byggnader som finns inom området idag, vilka kommer att
behövas beaktas vid ett kommande planarbete. Hamnplan har i
rapporten pekats ut som en särskilt värdefull miljö. Mebius magasin,
Sandelins magasin, Dahléns magasin, Kaptenen 2 samt Lantmännens

Variation bygger i det här sammanhanget på idén om en blandad
stad med enkel och nära tillgång till service, verksamheter, kultur,
idrott, utbildning och bostäder. Målet är att skapa en levande och
trygg miljö, med människor i rörelse större delen av dygnet. Inom
planområdet har variation eftersträvats och planen innehåller därför
inte enbart bostäder utan också verksamheter och parkmark.
Områdets belägenhet med närhet till kollektivtrafik och centrums
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service har goda förutsättningar för att planera för mindre biltrafik,
vilket ger en bättre närmiljö och är även bra för den ekologiska
hållbarheten.
Samband handlar om att genom fysisk planering förstärka
sambanden mellan stadens olika delar, vilket i sin tur kan skapa
förutsättningar för en socialt sammanhållen stad. Samband har här
skapats genom att hamnområdet ingår i stadens cykelstråk och att
grönområdena är tänkta att användas av alla. Även de planskilda
korsningarna under järnvägen stärker sambandet med övriga staden.
Helhetssynen på staden utgår ifrån förståelsen att förändringar i en
stadsdel kan ha inverkan på en annan del av staden. Utbyggnationen
av hamnen är tänkt att ge fler bostäder och därmed kunna öka
befolkningen. Hamnområdet ger även stadens befintliga befolkning
större tillgång till grönytor och aktivitetsytor, vilket kan leda till
högre livskvalitet.
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Figur 34 Möjlig utveckling av hamnen
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Rörelse och kopplingar

För att stärka utvecklingen av ett hållbart resande är det av vikt att
arbeta med åtgärder som främjar hållbara färdmedel såsom gång-,
cykel- och kollektivtrafik. Hamnområdes läge ger goda
förutsättningar för att skapa en stadsdel där boende kan välja
hållbara transporter. Både järnvägsstationen och busstationen ligger i
närområdet, liksom stadskärnan och det mesta av offentlig och
kommersiell service. Cykelvägnätet utgår från centrum så man tar
sig smidigt till omgivande stadsdelar från hamnområdet. Att fler
väljer gång och cykel har en mycket positiv effekt på miljön liksom
på folkhälsan.

Vi vill se förslag på kopplingar mellan hamn och stadskärna
där markanvändning och utformning av området fokuserar
på siktlinjer, rörelsemönster och en tillgänglig, trygg och
trivsam miljö.

Järnvägens korsningspunkter
Hamnen och centrum föreslås knytas ihop genom planskilda
passager för att minska barriäreffekten från järnvägen samt för att
skapa en trafiksäkrare miljö. En ny passage i form av underfart för
biltrafik föreslås i anslutning till Palmviksrondellen. Denna passage
föreslås ersätta den befintliga plankorsningen i väster. Här finns
också möjlighet att etablera gång- och cykelväg. Tillgängligheten
mellan centrum och hamnplan i öster behöver säkras, eftersom
korsningen inte anses vara trafiksäker och kan komma att stängas.
Om det blir aktuellt att stänga befintlig plankorsning vid Hamngatan
bör gång- och cykelpassage under järnvägen vara klar innan.
En av de befintliga korsningarna är tänkt att behållas så att den kan
användas vid kris av utryckningsfordon. Det kan behövas ifall den
nya biltunneln blir oframkomlig, till exempel vid översvämning i
samband med skyfall.
Det finns en önskan om en trafiksäkrare passage från
järnvägsstationen till dagens spår två och tre. Om Trafikverket
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beslutar att genomföra detta, så kan kommunen överväga
möjligheten att förlänga passagen till hamnområdet.

boende, pendlare, besökande, förvärvsarbetande och studenter med
flera. På detta sätt minskas behovet av ytor för bilparkering.
Parkeringsplatser är förhållandevis dyra för exploatörer. Man kan
därför vilja få ner antalet parkeringsplatser ytterligare. Grön resplan
är då ett redskap för kommuner, byggherrar och fastighetsägare.
Grön resplan ska skapa goda förutsättningar att välja hållbara
transporter och minska bilinnehavet, exempelvis genom att anordna
bilpool eller attraktiva cykelparkeringar.

Det är av stor vikt att alla järnvägens passager utformas så att de blir
och upplevs trygga.

Gatornas karaktär
Inom området finns i huvudsak tre olika gatutyper; genomfartsgata,
huvudgata och bostadsgata. Strandgatan i väster fungerar som en
genomfartsgata mellan centrum och Västra Sund. Spårgatan blir en
huvudgata för boende och verksamheter. Den tredje typen av gata är
bostadsgata.
Genomfartsgatan är bredast och har separat gång- och cykelväg. Här
är också hastigheten högst. Bostadsgatorna är tänkta som mindre
återvändsgator med möjlighet för av- och pålastning. Nyttotrafiken
leds genom området via huvudgatan. Längst gatan finns en gångoch cykelväg som binder samman gång- och cykelvägnätet i centrum
med Västra Sund. Sophämtning kan med fördel ske längs
huvudgatan för att undvika trafik nära bostäderna.

Figur 35 Framtida trafikmönster i hamnen

Parkering
Inom området behöver det finnas pendelparkering både för cyklister
och bilister. Cykelparkeringarna ska placeras i stationsnära läge. Det
har byggts en ny cykelparkering i anslutning till järnvägsstationen
men det kan komma att byggas fler.

Längs gatorna kan öppna dagvattensystem anläggas. Träd och annan
växtlighet kan rama in gaturummet.

Parkeringsytor för bilar är i förslaget placerade längs järnvägens
södra sida. Dessa parkeringsplatser är tänkta att samnyttjas av
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Aktiviteter och mötesplatser

Hamnområdet ska vara till för alla och genom utbudet av allmänna
platser så finns goda förutsättningar. Stråken som binder samman
platserna med varandra och övriga staden lockar till rörelse, men ska
också ge möjlighet för vila. Sittplatser skapar mötesplatser, och en
variation bör erbjudas i de olika stadsrummen. Hamnområdets
historik och kulturhistoriska värde är något som kan tas tillvara vid
utformningen av de allmänna platserna. Utrymme finns också att
inom de allmänna platserna integrera konstnärlig
utsmyckning/gestaltning.

Vi vill se förslag som tar hänsyn till befintliga mötesplatser
och komplettera dessa för att ge positiva upplevelser av
rörelse och liv i hamnområdet. Förslagen ska skapa
förutsättningar för ett inkluderande och välkommande
vardagsliv med möten i skiftande form, formella som
informella, inomhus och utomhus.

Områdets parker, torg och allmänna platser är av olika karaktär och
möjliggör ett rikt utbud av planerade och spontana aktiviteter. Under
medborgardialogen kom det in flera förslag på aktiviteter som kan
förverkligas inom området så som till exempel lekplats, bollplan,
scen och hinderbana. Söder om järnvägsstationen finns idag
generösa ytor som används för temporära publika evenemang, detta
är något som man även fortsättningsvis vill använda platsen för.
Hamnens mötesplatser
Miljön runt Arvika näringslivscentrum, ANC, förändras då
Strandvägen flyttas och staden växer ihop. När vägen flyttas närmare
ANC kan även byggnadens entré behöva flyttas. En ny entré mot
söder kan bindas samman med ett torg.
I anslutning till nya delen av småbåtshamnen kan en publik miljö
skapas, där man kan sätta sig, äta lunch och titta ut över Kyrkviken
och småbåtshamnen. I närheten av bryggan ges möjlighet för caféer
och restauranger att etablera sig. Vid bryggan kan boende och
besökande lägga till med sina båtar.
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Dagvattenparken anläggs delvis där Strandparken ligger idag.
Befintliga träd är tänkta att sparas i möjligaste mån.
Dagvattenparken ska kunna ta hand om stora mänger vatten vid
skyfall, och kan därför vara otillgänglig under sådana perioder.
Större delen av tiden kommer den dock att fungera som en grönyta
med möjlighet till promenadstråk.
Udden är tänkt som en park för alla, och kanske blir det stadens
vardagsrum. Det kan bli öppna grönytor för spontanidrott och lek,
picknick- och grillplatser, utegym, beachvollybollplaner med mera.
Djuphamnen bevaras och kajen renoveras, så att möjligheten att
angöra med större båtar finns kvar. Ett promenadstråk anläggs längs
kajkanten. Norr om kajen finns den öppna och hårdgjorda yta kvar
för evenemang och aktivitet. Ytan kan dock utvecklas för ett bredare
utbud av aktiviteter samtidigt som den ges en trevlig utformning.
Hamnplan är redan etablerad som en mötesplats i staden, med
restauranger och olika evenemang. Platsen har även en stark
kulturprägel med de gamla bevarade magasinen. De stensatta
kajkanterna är populära miljöer att komma till för att möta vattnet.
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Genomförande

Kommunen äger nästan all mark i hamnområdet och har därför stor
möjlighet att påverka områdets utveckling. Detta görs genom att
villkor ställs i samband med markförsäljning (markanvisningsavtal),
och att man fattar långsiktiga strategiska beslut kring befintlig mark
och verksamheter.

Utbyggnad av hamnområdet
Hamnområdet kommer sannolikt att utvecklas under en längre
period. Allt kommer inte att hända på en gång, utan det sker
lämpligen i etapper. Ett förslag på hur etappindelningen kan komma
att se ut är:

Etapp 2 – Infrastruktur
Efter att detaljplaneläggning, hållbarhets- och gestaltningsprogram
tagits fram, tas handlingsplaner fram för att svara upp mot
programmens alla aspekter. Sanering utförts för området, för att
sedan börja iordningställa infrastruktur. Offentliga platser, kan
anläggas med trädplantering, dagvattenhantering och belysning.
Genom detaljplaner får man också möjlighet att anlägga gång- och
cykeltunneln i öster, bryggorna med rening av dagvatten och
dagvattenparken.

Etapp 0 – Temporära åtgärder
För att öka användandet av området kan temporära åtgärder
genomföras såsom aktivitetsytor, enklare planteringar, sittplatser
eller konstinstallationer. Kommunen har under 2019 påbörjat arbetet
med temporära åtgärder. En pumptrackbana, beachvollybollplan och
grillplatser har skapats inom området. Skisser för grön- och
rekreationsområden finns framtagna i ett tidigt skede för att de
temporära åtgärderna ska harmonisera med framtida exploatering.

Etapp 3 – Byggnation
Här utförs delprojekt, där delar av bostadsbebyggelsen kan uppföras
innan Strandvägen flyttats. Kvarteren utformas med grönska och
bostadsnära stråk och utemiljöer.

Etapp 1 – Detaljplaner, planprogram, hållbarhetsprogram och
gestaltningsprogram
Planområdet för FÖP hamnen kan i nästa skede ingå i en eller flera
detaljplaner, som kan föregås av ett planprogram.

Etapp 4 – Planfri korsning
Planfri korsning i väster anläggs och Strandvägen flyttas. Den
bebyggelse som är beroende av Strandvägens läge kan uppföras.

För en sammanhållen gestaltning av de allmänna ytorna och stråken
som binder samman området bör det tas fram ett
gestaltningsprogram för material, materialmöten, belysning och
tillgänglighetsanpassning. Ett hållbarhetsprogram bör även formas
med hållbarhetsaspekter för långsiktig hållbar stadsutveckling
utifrån nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala
hållbarhetsmål.
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