Detaljplan för

Tallmon – Morast handelsområde.
CHARLOTTENBERG

Värmlands län

Eda kommun

Området längs Vrångsälven öster om riksväg 61. Till vänster hotellets byggnad, rakt fram bron över Vrångsälven.

fotopunkt

illustration av planförslaget
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syfte
Planens syfte är att göra det möjligt att anlägga en lokalgata och vägbro med separat gång- och cykelväg för trafik
mellan Tallmon- och Morastområdet. Planen ska också säkerställa rätten att bygga samman handelshusen i
Tallmon och Morast med nya handels- eller hotellokaler samt en cirka 110 meter lång väderskyddad passage över
Vrångsälven.
Motiv och behov av en ny detaljplan
Under 2014 invigdes Morast handelsområde. Under planens genomförande har Trafikverket, som är ansvarig för
riksväg 61, begärt att den bro mellan Morast och Tallmon som tidigare diskuterats byggs så snart som möjligt.
I gällande detaljplan finns endast broläge för en gångväg redovisad. En provisorisk gångbro har anlagts under
sommaren 2014 för att erbjuda en säker passage för gående mellan Tallmon och Morast.
Motiv för avgränsning av planområdet är att kunna säkerställa lösningar för intern trafik mellan handelsområdena i
Morast och Tallmon. Planen ska också beakta exploatörens intresse av att utforma bebyggelsen så att
sammanbindningen, länken, får en attraktiv gestaltning med passager inomhus. Befintligt hotell ingår i planförslaget,
övrig bebyggelse är utanför föreslagen plangräns.
Morast och Tallmons handelsområde omfattas av gällande detaljplaner med genomförandetid, kommunen är
huvudman för allmän platsmark.
I samband med att gällande detaljplaner vunnit laga kraft har strandskyddet inom kvartersmark undantagits.

HANDLINGAR SOM HÖR TILL PLANFÖRSLAGET
•
Planbeskrivning, denna handling, november 2017, bearbetad juni 2018. Reviderad efter granskningen
i november 2018.
•
Plankarta med planbestämmelser, november 2017, bearbetad juni 2018. Reviderad efter
granskningen i november 2018.
•
Illustration, november 2017, bearbetad juni 2018.
•
Strandskyddskarta, november 2017, bearbetad juni 2018.
•
Grundkarta, september 2017, uppdaterad maj 2018.
•
Fastighetsförteckning, november 2017, uppdaterad maj 2018.
•
Behovsbedömning, april 2014.
•
Exploateringsavtal, under handläggning, maj 2018.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÖVRIGA HANDLINGAR SOM BERÖR PLANFÖRSLAGET
Ansökan ”Tillstånd för vattenverksamhet, bro över Vrångsälven" (Tyréns), pågående arbete.
Avsiktsförklaring mellan Region Värmland, Trafikverket samt exploatörerna, juni 2018.
MKB, (Tyréns), november 2017.
Trafikutredning, (Tyréns), december 2014, kompletterad november 2017.
Planavtal mellan Eda kommun och exploatören, november 2017.
Byggbullerbedömning bro (Tyréns), oktober 2017.
PM Geoteknik, bro över Vrångsälven (Tyréns), maj 2017.
Markteknisk undersökningsrapport, bro över Vrångsälven, maj 2017.
Dagvattenutredning, (Tyréns), september 2016.
Trafikbullerbedömning (Tyréns), september 2016.
Projekterings-PM/Geoteknik, planerad bro, förstudie geoteknik, (Bohusgeo), december 2014.
Utvecklingsplan, Hille-Melbye, september 2013.
Geoteknisk undersökning Morast, januari 2008 (SWECO-VBB).
Geoteknisk undersökning Tallmon, mars 2007 (SWECO-VBB).
Översiktlig stabilitetskartering, Värmlands län del 2, januari 2006 (Räddningsverket-SWECO).

NOTERA
Planarbetet inleddes under slutet av 2013. 2014 lämnade kommunen ett positivt planbesked (2014-01-23 §13).
Planen utformas och handläggs enligt PBL 2010:900 med ett utökat planförfarande.
Eda kommun använder sedan 2010-01-01 höjdsystem RH2000. De höjder som redovisas i planhandlingarna är
baserade på RH2000, om annat anges det i texten. Skillnaden i höjd mellan RH2000 och RH70 är +0.22 meter,
mellan RH2000 och RH00 är +0.58 meter.
Plankartan redovisas i skala 1:2000 vid utskrift i A1-format. Fördelen med det är att man får på kartan en helhetsbild
av handelsområdet Tallmon-Morast och trafiken på rv 61.
Plankartan är upprättad digitalt och man kan därför ta fram särskilda utskrifter i önskad skala och omfattning från
samma fil.
Tallmon-Morast
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FÖRENLIGT MED 3,4,5 KAPITLET i MILJÖBALKEN
Miljöbalken kapitel 3
Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden.
Enligt 3 kap. 1§ miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål de är mest lämpade
för med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Sådan användning som medför en, från allmän
synpunkt, god resurshushållning ska ges företräde.
Detaljplanen säkerställer befintlig markanvändning för handel och hotell samt gör det möjligt att anlägga nytt
trafiksystem inom planområdet. Det nya trafiksystemet kommer minska risken för köbildning på rv61 och
Charlottenbergsvägen och höja säkerheten i trafikplatsen vid Morast.
Rv 61 är utpekat som riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8§ miljöbalken.
Utpekande av ett riksintresse för kommunikation innebär enligt miljöbalken att det ska skyddas mot åtgärder som
kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen
Miljöbalken kapitel 4
Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden.
Planområdet omfattas inte av några bestämmelser i 4 kap. miljöbalken.
Miljöbalken kapitel 5
Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning.
För att säkerställa kvaliteten på mark, vatten och luft eller miljön i övrigt finns miljökvalitetsnormer (MKN) reglerande
ett flertal ämnen, enligt 5 kap. 1§ miljöbalken. Dessa normer finns för att varaktigt skydda, alternativt avhjälpa
skador på eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.
Planens genomförande kan förväntas medföra ökad biltrafik inom handelsområdet samtidigt som tyngdpunkten för
den lokala trafiken flyttas bort från rv61.
Planförslagets förenlighet med 3,4 och 5 kapitlet i miljöbalken.
Plangenomförandet är förenligt med bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. Planen förhindrar inte
efterlevnaden av de miljökvalitetsnormer som meddelats enligt 5 kap. miljöbalken.
Miljöprövning
Planen gör det möjligt att bygga en bro över Vrångsälven. För planerad vägbro genomförs en särskild utredning och
process vars mål är en dom i Mark- och Miljödomstolen, se bilaga ”Tillstånd för vattenverksamhet, bro över
Vrångsälven, (Tyréns)”.
En ansökan om vattendom har lämnats in till Mark- och miljödomstolen.
VATTENOMRÅDE
Fauna
En mindre del av Vrångsälven ingår i planområdet och utgör fritt vatten. Älven blev 2008 klassad som nationellt
värdefull ur fiskesynpunkt av Fiskeriverket, numer Havs- och vattenmyndigheten. Anledningen är att det finns
flodkräfta i älven. Länsstyrelsen beslutade 2016-08-08 att förklara Vrångsälven och Billan som pestsmittad. Beslutet
gäller till och med 2018-08-07. Vrångsälvens FVOF ämnar, efter tillstånd av Länsstyrelsen, att sätta ut flodkräftor
efter att pestsmittsförklaringen upphävts i augusti 2018. Förutom flodkräfta finns öring, mört, lake, ål och bergsimpa,
fakta efter ett elfiske under 2016. Vrångsälven hyser också utter som är rödlistad och fridlyst. Enligt MKB så
uppehåller sig uttern i Vrångsälven längre norrut, utanför planområdet.
I planarbetet har diskuterats att skapa miljöer för flodkräfta, så kallade ”kräfthotell. Detta är ingen fråga som bör ingå
i detaljplan utan regleras i ett civilrättsligt avtal eller i vattendom.
Dagvatten
Handelsområdena Tallmon och Morast består till stor del av hårdgjorda ytor, asfaltbelagd mark och svaglutande tak.
Väster om planområdet passerar rv61 med hårdgjorda ytor och öppna vägdiken utan dagvattenbrunnar.
Inom Morast har anlagts tre dagvattendammar som ska rena och fördröja dagvattnet. Dagvattnet leds också delvis
genom befintliga våtmarker som också renar och fördröjer dagvattenflödet.
Söder om Vrångsälven; Tallmon, saknar parkeringsytan framför hotellet idag tillräcklig dagvattenrening. Ytan har
tidigare renats genom filterkassetter som idag inte verka fungera
Takvattnet passerar inte oljeavskiljare och bedöms inte heller vara i behov av rening då inga förorenande
takmaterial används.
Vattennivåer
Normalvattennivån är +112.10, enligt gällande vattendomar får högsta dämningshöjd vara +113.42. Vattendomar är
från 1942 (A.M. 78/1942) och 2003 (M 86-03).
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Höga vattenstånd har noterats under korta perioder till +113.92. I planarbetet förutsätts att alla gång och cykelvägar,
stigar och stråk har en lägsta höjd på +114.00. Idag ligger gång- och cykelvägen i passagen under befintlig vägbro
på nivån +113,85.
FORNLÄMNINGAR OCH KULTURMILJÖER
Det finns inga registrerade fasta fornlämningar inom planområdet. Väster om rv61 finns fornlämningen Morast
skans och ett kommunalt naturreservat ”Tallmon” enligt 7 kap 4§ MB, beslutat 2010. Blå markering på kartan.

utsnitt ur Riksantikvarieämbetets ”fornsök”.

Skogsstyrelsens register ”Skog och historia” innehåller inga noteringar för området.
Inom Morast 3:1 (norr om Vrångsälven) ligger en äldre hemmanssåg. Till sågen hör ett servitut för trafik med
vändplan (17-X-464.9). Där sågen ligger idag har tidigare ett sidospår till järnvägen, en rallbana, sträckt sig över
planområdet och Vrångsälven. Rallbanan anlades 1869 och gick från Charlottenbergs bruk (väster om
planområdet) rakt österut med bro över Vrångsälven fram till järnvägsstationen.
Påträffas fornlämningar eller misstänkta sådana i samband med exploatering eller andra arbeten skall
Länsstyrelsen kontaktas. Befintlig såg med virkesupplag bedöms inte ha något högre kulturvärde, intresset att
genomföra planen väger tyngre.
Då sågen rivs bör också befintlig transformator demonteras och rivas. Marken kommer att föras till
handelsfastigheten Morast 1:308 och delvis vara kvar närmast Vrångsälven som naturmark i kommunal ägo.Innan
rivningslov lämnas kommer Eda kommun att dokumentera verksamheten,byggnader och tomten.

Interiör från sågen

Virkestork

STRANDSKYDD
Längs Vrångsälven gäller strandskydd med 100 meter. I gällande detaljplaner har strandskyddet upphävts inom
kvartersmark, med undantag för N-området inom Morastplanen. Under planprocessen prövas i vilken omfattning
strandskyddet ska undantas då den nya planen vinner laga kraft.

Vrångsälven med hotellet i bakgrund.
Tallmon-Morast
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EXPLOATERINGSAVTAL
Kommunen och exploatören kommer att tillsammans arbeta fram ett exploateringsavtal. Avtalet kommer att
hanteras enligt 6 kap 39-42 §§ PBL och det sker parallellt med planprocessen.
I exploateringsavtalet kommer att regleras förändringar i markägandet, förvaltning av vissa områden, tidsplaner och
ersättning för bland annat marken. Det innehåller också uppgörelser om initiativ och finansiering.
I avtalet kommer också regleras åtagande för exploatören att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande av gator,
vägar, och andra allmänna platser och av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder.
Flyttning av ledningar i mark samt ändring av servitut och ledningsrätter kommer också att regleras i
exploateringsavtalet.
PLANDATA
Karta över Charlottenberg /från eniro/.

LÄGE och OMGIVNING
Planområdet ligger öster om riksväg 61, väster om samhället Charlottenberg.
Vrångsälven passerar genom området. Avståndet till riksgränsen till Norge är cirka 7 km på rv61.
Riksgränsen är också en administrativ gräns för EU, Norge är inte medlem i EU.
AREALER
Planområdet har en areal på cirka 11 hektar och omfattar även delar av Vrångsälven. Vattenområdets yta har en
areal på cirka 0,65 hektar.
MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Lagfarna markägare
Morast handelsfastighet (Morast 1:308) ägs av Morast Fastighets AB.
Tallmons handelsfastighet (Tallmon 1) ägs Charlottenbergs Shopping Center AB.
Sågfastigheten (en del av Morast 3:1) har under 2018 sålts till Morast Fastighets AB och kommer att avstyckas med
ny fastighetsbeteckning. Övriga delar av fastigheten Morast 3:1 som är belägna utanför planområdet ägs av Arvika
Kraft AB. Den avstyckade fastigheten kommer att regleras över till Morast 1:308 och Nolby 1:11 (Eda kommun) då
den nya planen vunnit laga kraft.
Eda kommun äger övrig mark (Nolby 1:11, Nolby 1:38, Nolby 1:5).
Vattenområdet ägs av Eda kommun.
Servitut, ledningsrätter
Inom planområdet finns ett flertal servitut och ledningsrätter
Serv 1. Vändplan, servitut
Till fördel för Bergvik Skog och Morast 3:1, fastigheter inom planområdet
Serv 2. Vägar, servitut
Tallmon-Morast
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Till fördel för Morast 1:51
Lr1. Kraftledning, ledningsrätt
Till förmån för Ellevio AB
Lr2 och Lr4. Ledningar för vatten och avlopp, ledningsrätt
Till förmån för Nolby 1:14 (Eda kommun)
Lr3. Tele, ledningsrätt
Till förmån för Telia Sonera
4 olokaliserade servitut
Ellevio AB, avtalsservitut för kraftledning.
Morast 3:1, avtalsservitut för vattenkraft.
Morast 3:1, avtalsservitut för tillfartsväg.
Nolby 1:35, avtalsservitut för fallrätt i Vrångsälven
Vägrätt
Trafikverket är väghållare för riksväg 61. Vägen är säkerställd med vägrätt enligt väglagen (1971:948).
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE
Översiktliga planer
En kommunomfattande översiktsplan har antagits av kommunfullmäktige 2014. Föreslagen förändring av markens
användning och föreslagen trafikstruktur med ny bro och lokalgata kommer inte i konflikt med de allmänna intressen
som har redovisats i den översiktliga planeringen.
Under 2009 antogs en fördjupad översiktsplan för Charlottenberg. I den redovisas en möjlig utbyggnad av Morast
handelsområde. I planen ges också stöd för en ny gång- och cykelbro över Vrångsälven.
Detaljplaner
Tre detaljplaner gäller för planområdet
DP1. Tallmons handelsområde
Planen har antagits av kommunen 2005-03-21 och vunnit laga kraft 2005-04-25.
Planen har en genomförandetid på 5 år, planens genomförandetid är slut.
Ändrad med tillägg som har antagits av kommunen 2007-03-26 och vunnit laga kraft 2007-04-27. Ändringen har en
genomförandetid på 5 år, planens genomförandetid är slut.
DP2.Morast handelsområde
Den första detaljplanen för Morast har antagits av kommunfullmäktige 2009-07-02 och har vunnit laga kraft 201204-26. Planen har en genomförandetid på 15 år, planens genomförandetid är slut 2027-04-26.
Idag gäller bara den södra delen, övrigt har ersatts med DP3.
DP3.Morast handelsområde (kv Skörden mm)
Den andra detaljplanen för Morast har antagits av kommunen 2013-09-26 och har vunnit laga kraft. Ändringen har
en genomförandetid på 5 år.
Detaljplaner för handel inom områden som gränsar till planområdet
Tallmon-Kojan (1730-P11/4)
Planen har antagits av kommunen 2011-04-26 och vunnit laga kraft 2011-05-25.
Planen har en genomförandetid på 15 år, genomförandetiden är slut 2026-05-25.
Kojan
Planen har antagits av kommunen 2015-11-25 och vunnit laga kraft 2015-12-28.
Planen har en genomförandetid på 5 år, genomförandetiden slutar 2020-12-28.
Tidigare detaljplan (1730-P11/4) har ersatts för kvarteret Kojan, för Tallmon gäller den idag.
Sedeln (1730-P09/1)
Planen har antagits av kommunen 2008-11-26 och vunnit laga kraft 2008-12-23.
Planen har en genomförandetid på 10 år, genomförandetiden slutar 2018-12-23.
Delar av planen har ersatts med en ny detaljplan, som antogs 2017-10-18 och vann laga kraft 2017-11-15,
genomförandetid 15 år. Syftet med den nya planen är att skapa mer parkeringsplatser mellan rv61 och befintlig
byggnad.
Planbesked
Kommunen har, 2014-01-23 §13 lämnat ägaren av handeln inom planområdet ett positivt planbesked för utveckling
av handelsverksamheten och byggande av lokalgata och bro över Vrångsälven.
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
Behovsbedömning
Kommunens behovsbedömning, 2014-04-22, är att planens genomförande medför risk för en betydande
miljöpåverkan. Samråd hölls med länsstyrelsen under våren 2014.
En miljöbedömning skall göras i vilken en miljökonsekvensbeskrivning ingår.
Miljökonsekvensbeskrivning
Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen utförs enligt bestämmelser i Plan och Bygglagen och Miljöbalken.
Arbetet med MKB löper parallellt med upprättandet av en ny detaljplan.
Miljöbedömning och utvärdering
I upprättad MKB (2017-11-30, Tyréns) har planförslagets miljöpåverkan och konsekvenser bedömts och
utvärderats.
Utvärderingen sammanfattas så här i MKB:
Planens genomförande innebär inga större negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. Landskapsbilden
och naturmiljön är de miljöaspekter som påverkas mest, men konsekvenser bedöms till små negativa.
Under planens genomförande är det främst buller och tillgänglighet som får negativa konsekvenser.
EXPLOATÖRENS UTREDNINGAR
Utvecklingsplan från 2013.
Hille Melbye arkitekter i Oslo har på uppdrag av exploatören
tagit fram en utvecklingsplan för Tallmon-Morast.
Syftet med skissen är att redovisa en helhet i vilken ingår en ny
lokalgata öster om rv61, vägbro med separat gc-bana.
Trafikplatserna vid rv61-Morast och vid Charlottenbergsvägen
och Tallmon ska byggas om för att öka säkerheten och minska
riskerna för köer på rv61 och Charlottenbergsvägen.
En bärande idé i förslaget är att skapa närhet mellan
handelsbyggnaden i Tallmon med handelsbyggnaden i Morast.
Detta kan uppnås med nya byggnader som sträcker sig mot
varandra och möts i en klimatskyddad länk över Vrångsälven.
Utvecklingen av området ska också kunna innebära att hotellet
integreras i de invändiga stråken i handelsbyggnaderna.
Det allmänna intresset om en minskad trafikbelastning av rv61
uppnås med lokalgatan och bro som gör det enkelt att förflytta
sig med egen bil mellan handelsbyggnaderna utan att använda
rv61.
Sammanbyggnaden med nya handels- eller hotellbyggnader
ska också stimulera till att kunderna rör sig inomhus mellan
Tallmon och Morast.
Bussar i linjetrafik kan enkelt angöra både Tallmon och Morast
utan att förlora tid eller göra kraftiga svängningsrörelser.

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR och KONSEKVENSER
Pågående markanvändning
Gällande detaljplaner har genomförts och pågående markanvändning är till största del handel och hotell.
Sågen inom Morast 3:1 är inte i bruk, byggnaderna finns kvar.
Natur
Norr om Vrångsälven är naturen inom ett mindre område tämligen orörd. Här växer vårtbjörk, sälg och hägg. Här
finns också enstaka grova träd, sälg och tall. Det finns rikligt med död ved i varierande dimensioner. Vegetationen
längs älvens norra strand har stora naturvärden och är även viktig ur ett landskapsekologiskt perspektiv med bland
annat spridning av djur och växter i landskapet.
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Vrångsälven södra strand har genomgått stora förändringar vid utbyggnaden av Tallmons handels- och
hotellbyggnader och består idag av anlagda gräsmattor och enstaka björkar, samt en mindre träbrygga.
Mark och vegetation
Större delen av planområdet är redan exploaterat. Längs Vrångsälvens norra sida finns orörd natur och vegetation,
på södra sidan har anlagts gräsmattor och planterats enstaka träd. Norra områdets karaktär av orörd natur skall
bevaras och kompletteras med en enkel naturstig.
Markens beskaffenhet och geotekniska förhållanden
Områdets geoteknik har undersökts under 2007 och 2008.
En särskild geoteknisk utredning utförs under 2017 för området där vägbron skall byggas.
Området bedöms ha hållbar stabilitet för nuvarande markanvändning. Stabilitetsstärkande åtgärder krävs vid
exploatering eller markarbeten intill Vrångsälven.
Förorenad mark
Icke exploaterad mark norr om Vrångsälven har tidigare använts för jordbruk. Sågen på Morast 3:1 är en liten
”hemmanssåg”. Det finns inga uppgifter om att det inom jordbruket eller sågen skulle ha hanterats miljöfarliga
produkter. Risken för förekomst av förorenad mark inom planområdet bedöms som liten.
Radon
En översiktlig markradoninventering genomfördes under 1989. Enligt den klassas inte området som högriskområde.
Ett flertal undersökningar har också utförts i närheten av planområdet utan att några påtagliga halter av radon har
påträffats. Kommunen anser därför att ytterligare mätningar av radonhalten i markluften inte behöver utföras.
Risk för skred, ras och höga vattenstånd
Den översiktliga stabilitetskarteringen från 2006 redovisar att ett område cirka 50 meter närmast Vrångsälven ej kan
klassas som tillfredsställande stabilt eller som otillräckligt utrett.
I detaljprojektering av ny bro och länken över Vrångsälven ska kompletterande undersökningar utföras för
projektering och optimering av nödvändiga förstärkningsåtgärder.
Höjdskillnaden mellan högsta möjliga vattennivå för Vrångsälven och kringliggande markområden är liten inom
några områden varför risken för översvämning ska beaktas vid planering av nya byggnader. En planbestämmelse
finns därför om lägsta godtagbara nivå på färdigt golv, +117,5 för att göra det möjligt att längs Vrångsälven passera
under nya byggnader.
BEBYGGELSEOMRÅDEN
Befintliga byggnader
Inom området finns idag två stora handelshus. Morast med en bruttoarea på cirka 27.000 kvadratmeter, Tallmon
med en bruttoarea på cirka 37 000 kvadratmeter.
Mellan de två handelshusen är uppfört ett hotell i två våningar med cirka 200 rum/bäddar. Hotellet, inklusive
restaurang med kök och konferenslokaler, har en bruttoarea på cirka 10.000 kvadratmeter.
Befintlig bebyggelse för handel och hotell kommer inte att påverkas av detaljplanen.
Golvhöjd i Morast handelshus är +119,0, Tallmon handelshus + 117,5 och hotellbyggnaden +117,5.
Inom fastigheten Morast 3:1 finns idag en nedlagd såg med en ”tork”. Byggnaderna är i dåligt skick och saknar
betydelse ur miljösynpunkt. De kommer att rivas och fastigheten till stora delar förs över till Morast handelsfastighet
(Morast 1:308).
Länken mellan Handel [H] och Handel/hotell [HO]
En möjlighet att länka ihop byggnaderna i Morast och Tallmon finns i planen. Länken är cirka 110 meter lång, med
en fri spännvidd på cirka 50 meter över Vrångsälven och klimatskyddad. Vid passage över Vrångsälven, gc-väg och
naturstig är fri höjd för passage under minst 2,5 meter. Det innebär att länken kommer delvis ha sluttande golv, från
befintliga byggnader i söder på +117,5 till passagen över Vrångsälven, gc-väg och naturstig på + 119,0. Total
byggrätt för länken är cirka 1 500 kvm BTA.
Byggnaden, länken, ska kunna avstyckas som en 3D-fastighet. Marken under kommer att vara kvar som allmän
platsmark inom vilken strandskyddet har behållits. Fri höjd under länken då den ligger över allmän platsmark skall
vara minst 2.50 meter.
Handel [H]
Planen ger rätt att utöka befintlig handel norr om Vrångsälven med ytterligare cirka 10 000 kvm. Planen gör det
också möjligt att föra mer mark till Morast affärsfastighet (Morast 1:308). Samtidigt tas mark från Morast 1:308 till
lokalgatan (allmän plats mark). Befintlig vattenledning inom den utökade byggbara marken måste innan marken tas
i anspråk flyttas.
Hotell och handel [HO]
Befintligt hotell inklusive restaurang har en bruttoarea på drygt 10 000 kvm. Byggrätten inom detaljplanen är 16 200
kvm BTA, vilket gör det möjligt att utöka lokaler för handel eller hotell med omkring 6 000 kvm BTA. Byggrätten i
Tallmon-Morast
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gällande detaljplan att uppföra en hög hotellbyggnad, 35 meter, tas nu bort, nya planbestämmelser om högsta
fasadhöjd på 8,5 meter ger möjlighet att uppföra byggnader i två plan. Dagens hotell inom området är i två plan.
Sågverk [J1 i detaljplan från 2009]
Befintlig mark för industri i form av ”sågverk” kommer att ingå i mark för handel eller natur. Sågverksamheten har
flyttats från området.
Marken får inte bebyggas, punktprickas i planen. Området närmast Vrångsälven kommer att utgöra allmän
platsmark med planbestämmelsen NATUR, kompletterad med en naturstig och bibehållet strandskydd.
Friluftsområde [N i detaljplan från 2009)]
Friluftsområdet med egenskapsbestämmelsen ”skog” kommer att ändras till handel, lokalgata eller parkmark.
Marken får inte bebyggas och punktprickas. Befintlig skog saknar värden ur miljösynpunkt eller för friluftslivet.
Nätstation [E i detaljplan från 2009]
Idag finns en nätstation i anslutning till sågen inom Morast. Den hör till el-nätet som har försörjt sågen med kraft. Elnätet till sågen och nätstationen kommer att rivas och gällande servitut för trafik tas bort.
En befintlig nätstation inom Morast 1:308 redovisas i planen som ett E2-kvarter. El-nätet läggs om från stråket längs
rv 61 fram till nätstationen. Alla ledningar kommer att förläggas inom allmän platsmark, natur. Det ska också vara
möjligt att förlänga el-nätet söderut över den planerade bron.
Optokabel och kopparkabel
Befintliga kablar för tele-verksamhet kommer att läggas om och förflyttas till lokalgatan och vägbron. Idag är kablar
också förlagda på Vrångsälvens botten. Det ska också vara möjligt att förlänga nätet söderut över den planerade
bron.
Skyltning [skylt]torn]
Skyltning är viktig i styrning av trafiken till handelsområdet för att minska köer och sökande efter parkeringsplatser. I
detaljplanering av trafiken ska finnas ett särskilt hänvisnings- och skyltprogram.
Befintligt skylttorn vid Tallmons södra område kommer att flyttas då lokalgatan byggs ut. Ny plats redovisas på
plankartan.
Skyddsrum
Inom planområdet finns inget krav på skyddsrum.
VATTENOMRÅDEN
Vrångsälven
Vrångsälven kommer att byggas över med en vägbro och en enskild byggnad, länken mellan Morast-Tallmon.
Planen gör det möjligt att anlägga en allmän brygga på Vrångsälvens södra strand inom fastigheten Nolby 1:5.
På Vrångsälven finns ingen båttrafik i någon större omfattning. Den fria segelhöjden mellan underkant vägbro eller
länken och Vrångsälven får inte vara mindre än 3,0 meter.
I planarbetet ingår att säkerställa att en vägbro över Vrångsälven kan byggas. Parallellt med planarbetet drivs ett
tillståndsärende enligt miljöbalken. En ansökan om vattendom har lämnats in till Mark- och miljödomstolen och en
dom förväntas under 2018.
Strandskydd enligt Miljöbalken
I samband med att nu gällande detaljplaner ersätts med ny detaljplan återinträder strandskyddet på 100 meter längs
Vrångsälvens stränder. Detta innebär att strandskyddet måste prövas på nytt då planen antas. I planen föreslås att
strandskyddet undantas inom all kvartersmark för H-ändamål och HO-ändamål. Strandskyddet kommer att råda
inom all allmän platsmark och vattenområden, gröna och blå områden på kartan nedan.

Karta som visar områden med strandskydd på mark inom planområdet, grön kulör.
Tallmon-Morast
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I Miljökonsekvensbeskrivningen (Tyréns) redovisas en samlad bedömningen av planförslaget. Utvärdering av
strandskyddet sammanfattas så här:
”På Vrångsälvens norra strandkant möjliggörs för att en naturstig anläggs, vilket gör ett idag otillgängligt område
mer tillgängligt. Bron över älven och naturstigen bidrar till att göra älvrummet och vattnet mer tillgängligt för
allmänheten. Då omådet i dagsläget inte utnyttjas i särskilt stor omfattning till friluftsliv och rekreation bedöms
konsekvenserna som positiva.”
Miljöbalken, 7 kap 18c §, redovisar vilka särskilda skäl som kan åberopas vid ett nytt beslut om att undanta
strandskyddet. Särskilda skäl bör vara punkterna 1 och 5, att ”området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör
att det saknar betydelse för strandskyddets syften ( gäller befintlig sågverkstomt) och ”området behöver tas i
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet (lokalgata med
gc-väg och vägbro). Fri passage för allmänheten och livsvillkoren för djur- och växtlivet längs” Vrångsälven är
säkerställd i planen.
Kommunen har i planen upphävt strandskyddet med stöd av PBL 4 kap 17§. I planbestämmelsen på plankartan
beskrivs detta med att inom all kvartersmark är strandskyddet undantaget.
Dagvatten
Föreslagna förändringar innebär ingen påtaglig påverkan på dagvattenflödena vad avser vattnets föroreningar eller
mängder. Dagvatten är därför inte en begränsande faktor för tänkt exploatering.
Vid ombyggnad av mark inom Tallmon bör dagens markbrunnar kompletteras med oljeavskiljare.
Takvatten kan föras utan särskild rening till Vrångsälven om traditionella takbeläggningar används. Koppar ska inte
användas på tak, hängrännor eller stuprör.
Utloppen till Vrångsälven bör kompletteras med erosionsskydd.
TILLGÄNGLIGHET
Allmänheten
Områdets tillgänglighet ökar då vägbro och lokalgata anläggs. Vägbron har på sin östra sida en 3,5 meter bred
gång- och cykelväg. Området längs Vrångsälven utgör på båda sidor allmän platsmark. Inom den södra delen finns
idag gång- och cykelstråk som kommer att kompletteras med anslutningar till passagen över Vrångsälven.
Lokalgatan med gång- och cykelväg är allmän platsmark och är tillgänglig för allmänheten.
Räddningstjänsten
Insatstiden för Räddningstjänsten är kortare än 10 minuter. Räddningstjänstens framkomlighet förbättras med
vägbro och lokalgata. Länken mellan de två handelsbyggnaderna minskar inte tillgängligheten.
Varuleveranser
Logistiken för varutransporter till Morast handelsplats förändras då planen genomförs. Trafik från varuintaget, med
färdriktning söderut, kommer att köra på den nya bron och lokalgatan ned till Tallmo-området och befintlig
anslutning till Charlottenbergsvägen. Detta innebär att lokalgatan inklusive trafikplatsen vid Charlottenbergsvägen
måste dimensioneras för stora fordon, upp till 24 meter.
FRIYTOR och FRILUFTSLIV, ALLEMANSRÄTTEN
Området längs Vrångsälven kommer att utgöra allmän platsmark inom vilket strandskyddet behålls, vattnet kommer
att betecknas som öppet vatten. Passage längs stranden under vägbron och länken kommer att vara möjlig.
SERVICE
Kommersiell service
Planområdet rymmer en omfattande kommersiell service.
Offentlig service
Charlottenbergs centrum, som rymmer merparten av den offentliga servicen, kan nås via en gång- och cykelväg
längs Skolgatan med passage under järnvägen. Avståndet till centrum är cirka en kilometer. I centrum finns också
järnvägsstation vid stambanan Oslo-Stockholm.
VÄGAR och TRAFIK
Riksväg 61
Rv 61 är utpekat som ett riksintresse enligt 3 kapitlet i miljöbalken. Den är också en transportled för fordon med
farligt gods. Avståndet på rv61 till gränsen mot Norge är cirka 7 kilometer, vägen benämns i Norge A2.
Under 2010 trafikerades rv61 av 5 320 fordon per dygn söder om Charlottenbergsvägen och av 7 160 fordon per
dygn norr om Charlottenbergsvägen. Den största belastningen av rv61 är under lördagar mellan 13-14. Under den
timmen uppgår summan av flödet till och från Charlottenbergs Shoppingcenter-syd (Tallmon) till 1 116 och
Charlottenbergs Shoppingcenter-nord (Morast) till 567 fordon.
Den vägbro med separat gc-väg som planeras inom området, som binder ihop Tallmon och Morast
handelsområden kommer att avlasta trafikplatsen vid Morast. Ett mål är att merparten av lokal trafik mellan Tallmon
och Morast utnyttjar den nya lokalgatan.
Tallmon-Morast
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Utbyggnaden av bron och lokalgatan är viktiga för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten varför ett
genomförande har säkerställts i ett civilrättsligt avtal mellan Trafikverket och Eda kommun.
En avsiktsförklaring, underskriven av Trafikverket, Region Värmland och ägarna till handelsfastigheterna Morast
1:306 och Tallmon 1 innehåller en strategisk och finansiell konstruktion för långsiktiga lösningar.

Trafiklösning vid Morast /rv61

Trafiklösning vid Tallmon/Charlottenbergsvägen

Lokalgata
Trafikplatser vid Morast och Tallmon byggs om för att minska risken för köbildningar på rv61 och
Charlottenbergsvägen. Utbyggnad enligt planen innebär ökade handelsytor men inte någon större ökning av antalet
besökande.
Då den nya vägbron och lokalgatan byggs ut kommer belastningen på trafikplatsen vid Morast att minska, den
otrygga utfarten på rv61 söderut tas bort. Den trafiken får välja färdriktning söderut via lokalgatan med vägbron.
Lokalgatan planeras få en bred på 6,5 meter. Hastigheten på lokalgatan bör begränsas till högst 30 km/h och hållas
fri från parkering. Reglering av högsta tillåtna hastighet sker genom tillägg till den kommunala trafikförordningen.
Varuleveranser från Morast med färdriktning söderut kommer att köra på den nya lokalgatan ända fram till
Charlottenbergsvägen. Det innebär att lokalgatan måste dimensioneras för lastbilar med släp (24-meter).
Gång, cykel och moped
Gång- och cykelstråk i gällande detaljplan ersätts med ett nytt gång- och cykelstråk på den nya vägbrons östra sida.
Den ansluts till befintliga stråket längs Vrångsälven. Det kommer att vara möjligt att passera under vägbron och
länken längs Vrångsälven.
Befintlig provisorisk gångbro över Vrångsälven tas bort då vägbron har anlagts.
Stråket längs Vrångsälven, med förbindelse via Skolgatan med järnvägsstationen och Charlottenbergs centrum, är
av stort värde för friluftslivet, skolan, motionärer m.fl. Stråket fortsätter västerut med passage under två broar och
når fram till fornminnen, naturvårdsområden och rymliga skogsmiljöer väster om rv61.
Stråket förbättras och utvidgas då den nya vägbron rymmer en bred gc-trottoar samt bekväma ramper upp till bron.
För att inte skapa besvärande köer på grund av väntande fordon vid infarten från Charlottenbergsvägen till Tallmon
bör stråket längs Vrångsälven prioriteras för gc-trafik genom skyltning, utformning och information. Passagen över
infarten till Tallmon klassas som ett övergångsställe, i kombination med andra liknande övergångsställen vid
rondellen på Charlottenbergsvägen.
Kollektivtrafik
Länstrafiken har idag linjer som passerar planområdet med hållplats på Charlottenbergsvägen, söder om
planområdet. Långfärdsbuss från Oslo angör kommunens resecenter intill järnvägsstationen.
Möjlighet finns att föra in allmän kollektivtrafik via den nya lokalgatan inom handelsområdet med rationell linjeföring
och kundvänliga hållplatser.
Parkering
Handelsområdet Tallmon -Morast har idag inga påtagliga problem med antalet parkeringsplatser. Eda kommun
tillämpar en parkeringsnorm på 40 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea för detaljhandel med
dagligvaror och en norm på 0,3 parkeringsplatser per varje hotellbädd. Utbyggnaden av lokalgatan kan innebära att
en del befintliga parkeringsplatser kommer att tas bort för att ge plats för gatumark.
Tallmon-Morast
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Planen innehåller nya byggrätter på totalt 19 000 kvm BTA, som medför behov av fler parkeringsplatser. Nya
byggnader kommer att utformas med parkering på takbjälklag och utvändiga ramper. Dessutom äger exploatören
fastigheter för handel inom kvarteret Kojan och Sedeln med planskilda gångvägar under större gator.
En planidé är att stimulera och förenkla för kunder att röra sig till fots mellan handelsbyggnaderna.
Inom hela handelsområdet Tallmon-Morast bör finnas cirka 3 200 parkeringsplatser om kommunens norm används.
STÖRNINGSAR ORSAKADE AV FORDONSTRAFIK
Buller och avgaser
Bullernivån inom området kommer att öka något då trafikens sammansättning förändras på den nya lokalgatan.
Anläggandet av lokalgata och vägbro medför under byggnadstiden störningar och mer buller men inte i den
omfattningen att pågående verksamheter störs. Hotellrummen har sovrum mot bullerskyddade gårdsbildningar och
kommer inte påverkas negativt av den nya vägbron eller lokalgatan.
Farligt gods
Planområdet gränsar i väster till rv61 som är en primär transportled för farligt gods. Tillämpar vi ”Riskhantering i
detaljplaneprocessen-Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods” kan planområdet indelas i 3
zoner. 0-30 meter (parkering, trafik), 30-70 meter (lager, tekniska anläggningar och sällanköpshandel) och 70-150
meter (centrum och övrig handel). I planen får marken 30 meter från vägområdet endast användas för trafik och
markparkering. (Lila streckad linje på kartan redovisar gränserna 0, 30, 70 och 150 meter från vägkant)
Idag finns ett vägräcke inom vägområdet söder om Vrångsälven och vägen är belyst. Hastigheten på rv61 är
begränsad till 60 km/h och sikten för trafikanter är god och bländningsrisken är liten. Under de omständigheterna
kan avståndet mellan närmaste fasad och vägkant på drygt 50 meter (till befintligt hotells fasad) accepteras för
befintligt hotell och nya handelslokaler inom Tallmon.

Uppställningsplatser för fordon med farligt gods är reserverade längs rv61, en för trafik norrut vid Lastbilscentralens
infart, cirka 1 km söder om rondellen vid Charlottenbergsvägen, och en för trafik söderut vid befintlig
parkeringsficka/informationsplats mitt emot handelsbyggnadens norra gavel på andra sidan rv61.
UTREDNINGAR
Utredningar om vägar och trafik.
På uppdrag av fastighetsägaren har Tyréns konsulter i Göteborg varit medarbetare åt planförfattaren med ett flertal
utredningar som ligger till grund för planens utformning och innehåll. Utredningarna redovisas på sidan 2 under
rubriken övriga planhandlingar.
TEKNISK FÖRSÖRJNING
Vatten och avlopp
Alla byggnader är anslutna till det kommunala va-systemet. Ledningar är säkerställda genom ledningsrätt. En
befintlig vattenledning måste flyttas då den nya byggrätten inom Morast tas i anspråk.
Tallmon-Morast
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Brandvatten
Vatten för brandsläckning och brandposter finns i det kommunala VA-nätet. Handelsbyggnaderna är också försedda
med sprinkler med egna separata cisterner.
Dagvatten
Allt dagvatten inom Morast leds till dagvattendammar, som mynnar i Vrångsälven. Dagvatten från parkering,
varumottagning och gator leds via oljeavskiljare till dagvattendammarna.
Inom Tallmon hanteras dagvatten utan oljeskiljare eller utjämning via dagvattendammar. Vid byggandet av
lokalgatan bör nya oljeskiljare anläggas.
El-nät
Befintlig nätstation med koppling till sågen kommer att rivas eftersom verksamheten har upphört.
Befintlig nätstation inom Morast 1:308 redovisas i planen som ett E2-kvarter. El-nätet läggs om från stråket längs rv
61 fram till nätstationen. Alla ledningar kommer att förläggas inom allmän platsmark, natur. Det ska också vara
möjligt att förlänga el-nätet söderut över den planerade bron. Exploatören initierar och finansierar flytten.
Optokabel- och kopparkabelnät
Samtliga handelsbyggnader inom Morast och Tallmons handelsområde är anslutna till det kommunala fibernätet.
Skanova äger befintliga kablar för tele-verksamhet inom planområdet. Kablarna kommer att läggas om och förflyttas
till lokalgatan och vägbron. Exploatören initierar och finansierar flytten.
Avfall och återvinning
Utrymme och hantering av avfall och återvinning ska följa kommunens stadgar och anvisningar.
Värme och kyla
Samtliga lokaler inom Morast och Tallmon är anslutna till ett gemensamt fjärrvärmenät. Ledningar i mark är
säkerställda genom ledningsrätt.
KONSEKVENSER av planens genomförande
Områdets karaktär och landskapsbild
Handelsområdena Tallmon och Morast utvecklas till ett samlat handelsområde för externhandel intill en större
trafikled. Den nya bron, nära befintlig bro, samt en ”inbyggd och fribärande gångbro” mellan handelsbyggnaderna
på Tallmon och Morast förstärker intrycket av ett sammanhållet område för omfattande handel. Detta kan bidra till
att kunder väljer att parkera på ett ställe och sen röra sig till fots inom området.
Den inbyggda och fribärande gångbron (kallas länken i planbeskrivningen) kan ges ett spännande och för miljön
berikande arkitektonisk utformning.
Landskapsbilden påverkas också av utemöbler, planteringar, kundvagnsbyggnader, cykelställ, belysning och
skyltar. Det är inte aktuellt att styra design och materialval i detaljplanen. Val och frågor av den karaktären löses
bäst i samverkan mellan exploatörerna och Eda kommun.
Trafik
Planens genomförande kommer med största sannolikhet förbättra trafiksituationen på rv61 och inom Morast och
Tallmon. Lokalgatan kommer att avlasta rv61, risken för köbildning på rv61 på grund av besökstrafik till
handelsområden kommer att minska avsevärt.
Den nya lokalgatan intill rv61 innebär att parkeringsplatser inom Tallmon måste tas bort. Lokalgatan måste också
dimensioneras för tunga varutransporter från Morast ned till Charlottenbergsvägen.
Gång- och cykeltrafiken får en separerad bana på lokalgatan i nord-sydlig riktning. Tillsammans med den inbyggda
länken får gång- och cykeltrafiken en skyddad och trygg passage mellan de två handelshusen. Övergångsstället vid
lokalgatan norr om Charlottenbergsvägen byggs om för att få en godtagbar standard när varutransporter ska vävas
in i personbilstrafiken.
Miljömålen
Planens genomförande bedöms påverka följande miljömål:
•
Frisk luft
•
Levande sjöar och vattendrag
•
Grundvatten av god kvalitet
•
God bebyggd miljö
•
Ett rikt växt- och djurliv
Planförslaget innebär, enligt redovisningen i MKB, att genomförandet inte påtagligt påverkar miljömålen.
Strandskydd
Passager för allmänheten längs Vrångsälven säkerställs i detaljplanen med allmän platsmark. Natur med en enkel
naturstig på norra sidan om Vrångsälven, park på den södra sidan med gång-cykelväg samt en befintlig träbrygga i
Vrångsälven. Inom dessa områden kommer inte strandskyddet undantas. Inom kvartersmark undantas
Tallmon-Morast
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strandskyddet. Villkoren för allemansrätten och allmänhetens möjlighet att röra sig fritt längs och i Vrångsälven
förblir samma som innan planen vann laga kraft.
BESKRIVNING AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Tidsplan och processer
Utbyggnad av lokalgata och bro över Vrångsälven kommer att påbörjas så snart planen vunnit laga kraft och Markoch miljödomstolen lämnat tillstånd. Om- eller tillbyggnad av hotellet kan göras med stöd av gällande detaljplan.
Länken mellan Morast och Tallmons handelshus kan påbörjas när planen vunnit lagakraft.
Tiden för detaljplanens handläggande
Eda kommun ansvarar för planprocessen enligt Plan- och Bygglagen.
2017

Godkännande av handlingarna för samråd

december

Samråd
Godkännande för granskning
Granskning
Utlåtande/Kommunikation
Antagande, kommunfullmäktige
Laga kraft

januari
juli
augusti-september-oktober
december
januari 2019
februari 2019

2018

Mark- och miljödomstolens dom avseende byggande av bro beräknas vara klart under 2018.
Genomförandetid
Genomförandetiden sätts till 15 år. Det finns ingen dokumenterad anledning till en kortare genomförandetid.
Ansvarsfördelning och huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. I allmän platsmark ingår lokalgata
med vägbro, gc-vägar, parkmark, natur. Inom planområdet finns också vattenområden, öppet vatten.
Viktiga genomförandefrågor i form av initiativ, finansiering, kvalitet och förvaltning regleras i ett exploateringsavtal
mellan Eda kommun och exploatören.
Ett avtal ska också finnas om finansieringsansvar och kvalitet avseende anslutningar till rv61 mellan Trafikverket
och Eda kommun. Avtalet ska vara godkänt innan planen antas i kommunen.
PLANLÄGET EFTER LAGA KRAFT
Gällande detaljplaner för Morast och Tallmons handelsområde kommer till stora delar fortsätta att gälla.
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Mark som i planen har markanvändning handel och hotell ska kunna föras till befintliga handelsfastigheter.
Länken mellan de två fastigheterna bör föras till handels- eller hotellfastigheten.
All mark som utgör allmän platsmark inom planen förs till Eda Nolby 1:11, kommunens fastighet.
En del av fastigheten Morast 3:1 kommer att regleras över till Morast 1:308 (handel) och ett område längs
Vrångsälven till Eda Nolby 1:11 (allmän platsmark).
Efter det att planen har genomförts har fastigheten Morast 1:308 ökat med cirka 8 500 kvm, fastigheten Tallmon 1
minskat med cirka 10 200 kvm. (Exakta arealer kommer att fastställas vid lantmäteriförrättning.)
Exploatören initierar och finansierar alla åtgärder och förändringar inom kvartersmark. Detta kommer att förtydligas i
exploateringsavtalet mellan Eda kommun och exploatören.
Servitut eller ledningsrätt
Alla rättigheter som finns till förmån för Morast 3:1 tas bort. Genomförs i samband med lantmäteriförrättningen då
området regleras över till Morast 1:308. Initieras och finansieras av exploatören.
Ledningsrätten 17-Å-5897.1 nyttjas inte idag och bör tas bort. Exploatören initierar och finansierar.
Ledningsrätten 1730-03/22.1 bör justeras i läge, särskilt den del som belastar Tallmon 1. Exploatören initierar och
finansierar.
Tredimensionell fastighet
Planen gör det möjligt att länken, med golvnivå på +117,5-119,0 kan formas som en 3D-fastighet. Det är ur allmän
synpunkt viktigt att allmän platsmark längs Vrångsälven kan bibehållas och vara fortsatt tillgänglig för allmänheten.
Fri passage under byggnaden förutsätter en fri höjd på minst 2.50 dvs marken/vatten under får ha en högsta höjd
på +114.00. Vattennivån i Vrångsälven kan i framtiden vara +114,0.
Tallmon-Morast
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Mark/vatten nivå

3D fastighet för HO- ändamål (grå yta är planområdet)

EKONOMISKA FRÅGOR
Inlösen och ersättning
Planen ändras under berörda planers genomförandetid. Det innebär att rätt till ersättning kan uppstå för berörda
fastighetsägare. Ägaren till fastigheten för industriändamål (sågen inom Morast 3:1) uppger att de inte ställer krav
på ersättning.
Markåtkomst
Planen gör det möjligt att skapa en sammanhängande fastighet för handel från Morast i norr till Tallmon i söder med
en byggnad (länken) som binder ihop de stora byggnaderna över Vrångsälven.
TEKNISKA FRÅGOR
Tekniska utredningar
I planarbetet har genomförts ett flertal tekniska utredningar. Planförfattaren och kommunen har samarbetet med
Tyréns konsulter.
Behov av ytterligare tekniska utredningar finns inte i detta skede.
NAMN
Lokalgatan föreslås få namnet Södra Vrångsälvsgatan söder om bron, Norra Vrångsälvsgatan norr om bron. Bron
får namnet Vrångsälvsbron. Kvartersnamn för handelskvarteret norr om älven är Skörden och söder om älven
Tallmon.
Kommunstyrelsen är kommunens namnberedning.
PLANFÖRFATTARE, KONSULTER och KOMMUNALA TJÄNSTEMÄN
Planförfattare är Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, Fernqvist arkitekter ab i Arvika med Thon-gruppen som
uppdragsgivare. Tyréns har svarat för MKB, Trafikutredning mm. Huvudansvarig inom Tyréns har varit Emma
Sundberg.
Planförslaget handläggs av Eda kommun, planhandläggare är Elin Fredriksson.
CHARLOTTENBERG 2017-11-30/ 2018-06-28
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