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Nedan har redogjorts för de centrala punkterna i utlåtandena och åsikterna som inlämnats under 
planförslagets påseendetid 2.11-2.12.2022. 

Utlåtanden: 

1. Miljöhälsan Kallan 

• Enligt Miljöhälsan Kallan skall bullerskydden ut med södra Larsmo vägen uppfylla stadsrådets för-
ordningar om bullernivåer för bostadsområden som är 55 dB under dagen och 50 dB nattetid.  
Bemötande: Bullerhinder placeras inom LT- och/eller EV-området och kommunen står för deras 
förverkligande. Bullerhinder och -bestämmelser kommer specificeras före planens godkännande. 
 

• Miljöhälsan Kallan påpekar att fastigheterna på planläggningsområdet ska ansluta sig till det kom-
munala avloppsnätet enligt bestämmelser i planen. 
Bemötande: Detta ingår i planens allmänna bestämmelser. Föranleder inte ändringar. 

2. Österbottens museum 

• Museet anser att byggnaderna har de värden som kommer fram i värderingen, med då det senare 
i diskussioner med planläggaren framkommit att byggnadernas framtid är högst osäker pga. skick 
och läge, motsätter sig museet inte att sr-2 skyddsbeteckningen (objekt 9 och 10 i inventeringen) 
tas bort, men beteckningen AO/s kvarstår för kvarterosområdet. 
Bemötande: Objektsbeteckningen sr-2 tas bort från de berörda objekten, AO/s kvarstår som be-
teckning för kvarteret. 

3. Nämnden för tekniska tjänster 

• Inget att anmärka. 
Bemötande: Föranleder inte åtgärder. 

4. Österbottens förbund 

• Österbottens förbund anser att grönområdesstruktur kunde också visualiseras med en temakarta, 
som visar rekreationsområden inklusive lekplatser, badstränder, cykelleder och liknande ur ett 
helhetsperspektiv.  
Bemötande: Planbeskrivningen kan kompletteras med en temakarta med betoning på rekreat-
ionsutövning. 
 

• Från planhandlingarna framkommer inte huruvida översvämningsrisken har utretts vid utarbe-
tande av planförslaget.  
Bemötande: Översvämningskänsliga områden ingår som karta i planförslagets planbeskrivning. 
Tomterna längs stranden är bebyggda och enda sättet att förebygga skador vid översvämningar 
är via lägsta bygghöjd, vilket har anvisats i plankartan. Larsmosjön är ett reglerat vattendrag så 
stora risker för översvämningar förekommer inte. 



 

 

 

 

 

1-4 

 

5. NTM–centralen 

• NTM-centralen kommer inte att godkänna bullerskydd märkningarna inom LT-områden utan 
märkningarna ska flyttas till LT-gränsen eller utanför dess område. Det finns inga betydande pla-
ner eller prognoser kring förbättring av regionalväg 749 eller ökningar av trafikmängden. NTM-
centralen deltar inte i förslaget om kostnaderna för bullerbekämpningen. 

• I bullerutredningen har hänvisat till tabell 3 som saknas. Enligt bullerkartona NTM-centralen anser 
att det skulle vara relevant att överväga mera kostnadseffektiva och mera effektiva lösningar för 
att sänka bullernivån än den strukturella bullerkontrollen placerad över ett ganska stort område.  

• I planbeskrivningen har hänvisat till ibland till vägplanen och till vägnätsplanen från år 2021. 
NTM-centralen har inte uppgjort någon vägplan. Punkter 3.1.3 Buller och 6.1 Trafik bör kontrolle-
ras och förtydligas. NTM-centralen poängterar också kring punkt 6.3 att det i vägnätsplan 2021 
inte finns planerat kring bullerbekämpning utan det är beslutat att utarbetas för Vikarholmen om-
råde.  

• Kring trafikarrangemangen på rondellen speciellt den anslutning till strandvägen bör NTM-cen-
tralens ansvarsområde för trafik konsulteras före godkännande av detaljplanen.   

• NTM-centralen informerar om att utlåtande om rekommenderad lägsta bygghöjd vid vattendrag 
ges av NTM-centralen. För områden som ligger vid havsstränder, kan utlåtande vid behov begä-
ras från Meteorologiska institutet. Efter att utlåtande gällande byggnadsordning om lägsta bygg-
höjd getts, har en ny handbok utkommit. Enligt handboken rekommenderar NTM-centralen att 
fritidsbostäder byggs på samma nivå som egnahemshus (N2000 +2,0m) och ekonomibyggnadernas 
nivå höjs till N2000 +1,6m. Endast lättare strandbyggnader kan byggas på en lägre nivå.  

• I stället för uttrycket ”lägsta golvyta”, som använts i de allmänna bestämmelserna i detaljplan, 
rekommenderas NTM-centralen att uttrycket ”konstruktioner som tar skada när de blir våta” an-
vänds, eftersom det kan finnas element även under golvytan som kan ta skava av väta. 

• Blanketten för uppföljande av detaljplanen bör bifogas. 
Bemötande: Efter att NTM-centralens utlåtande erhållits har separat diskussion förts med trafiksi-
dans och markanvändningens representanter. På basen av diskussionerna finns det ett behov av 
att justera de ungefärliga bullerskyddens placering till kanten av det allmänna trafikområdet. 
Detta görs före planen godkänns. Samtidigt granskas kapitlet om trafiken i planbeskrivningen och 
terminologin i denna, samt bilagan med bullerutredningen. 
Beskrivningen kommer även kompletteras med information om att kommunen kommer stå för 
förverkligandet av bullerskydden vid ett förverkligande. Bullerskyddens slutliga placering, och de 
trafiktekniska lösningarna överlag, kommer specificeras i samband med uppgörande av en väg-
plan för området. Således kan de preliminära utredda lösningarna, som detaljplanen baserar sig 
på, ännu ändras. I vägplaneprocessen hörs även intressenter. Detaljplanen uppgörs enligt det al-
ternativ som utretts närmare i vägnätsutredningen, utrymme har reserverats enligt detta. Om det 
uppstår behov av att ändra LT-områdena senare är det möjligt via separat ändring av detaljpla-
nen till vägområdets del.  
Lägsta bygghöjd regleras via bestämmelser som kommunen har i sin byggnadsordning, vilket har 
anvisats i detaljplanen i likhet med övriga planer i kommunen som godkänts inom de senaste 
åren. Utöver att höjden har definierats i planen för själva byggnationen, finns även en allmän be-
stämmelse som styr höjden på själva tomten. Man ska anpassa sig till rådande situation områ-
desspecifikt.  
Uppföljningsblanketten läggs till slutliga handlingar. 
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Åsikter: 

1. Åsikt 1 

Responsen till centrala delar; 
• Planerade inte ha ett fult bullerskydd eller cykelväg utanför deras fönster och är besvikna på plan 

att riva upp grönområdet. Önskar att ha kvar träden och det gröna området intill deras hus.  
• Håller med att en underfart för motionärer behövs mellan Västra Strandvägen och Kornvägen, 

men förstår inte varför busshållplatser skulle behövas när det finns inom en kilometer norrut. För-
står inte meningen med att dra en sådan stor omväg till busshållplatsen precis bredvid deras hus. 
Det finns många andra lösningar till exempel från Vikarholmen eller Fårholmens busshållplatser.  
Bemötande: Behovet av underfart och bullerskydd samt förbättrande av trafikarrangemangen 
överlag i planläggningsområdet har konstaterats i vägnätsutredningen som uppgjorts 2021. Väg-
nätsutredningen omfattar både Norra- som Södra Larsmovägen och föreslår ändringar på många 
ställen längs nämnda landsvägar.  
I detaljplanen har reserverats utrymme för att kunna genomföra dessa trafikmässiga förbätt-
ringar, vilket förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten. Bullerskyddens slutliga placering och 
modell, och de trafiktekniska lösningarna överlag, kommer specificeras i samband med uppgör-
ande av en vägplan för området som uppgörs i statens (NTM-centralens) regi. Även grönområden 
planeras och iordningställs vid denna typ av vägplaneringar. Träd får även finnas inom LT-områ-
det eller EV-området senare. 
I dagsläget finns inte någon kännedom om när detta skulle genomföras, utan det kommer ske i 
framtiden. Således kan de preliminära utredda lösningarna, som detaljplanen baserar sig på, 
ännu ändras när de utreds ännu närmare. Bullernivåerna ska uppfyllas när alla tekniska lösningar 
har förverkligats, vilket säkerställs genom uppgörande av bullerutredningar. 
I vägplaneprocessen hörs även intressenter, det är möjligt att påverka även då. Ingenting av de 
nya trafikarrangemangen kan ännu förverkligas på basen av detaljplanen, utan det krävs en väg-
plan för detta som ska vara samstämmig med detaljplanen. Vid behov bör detaljplanen ändras för 
att möjliggöra slutliga lösningar. 
I dagsläget baseras detaljplanen på tillgängliga utredningar, vilka anses tillräckliga för att kunna 
bedöma konsekvenserna av detaljplanen och dess lösningar, samt hur konsekvenserna kan mini-
meras. 
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2. Åsikt 2 

Föreslår ändringar enligt följande karta: 

 

 

Enligt punkt 1 skall park- och skogsmiljön bibehållas i så stor utsträckning som definierades i den 
tidigare detaljplanen. Den överdimensionerade vändplanen medför en ökad bullernivå så nuva-
rande vändplan kan förminskas med 50 % och användas för såväl den nya lätta trafikleden till 
underfarten och för skyddsvall och staket. 
Enligt punkt 2A krävs en högre bullervall längs med väg 749 och någon form av fartreducerande 
hinder för lätta trafikleden från Västra strandvägen ner i underfarten.   
Vid punkt 2B krävs olika bullerreducerande åtgärder såväl österut som norrut längs Västra 
strandvägen och dess vändplan.  
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Vid punkt 3 krävs förlängning av bullerskyddet längs med väg 749 och skilja av väg 749 från 
Västra strandvägen. 
Enligt punkt 4. skall anslutningen till busshållplatsen ske direkt från nya underfarten med en 
trappa eller kort väg längs med väg 749 
Vid punkt 5 bibehålles grönområdet och det görs inte om till vägområde. Naturligt bullerskydd i 
form av skog bevaras.   
Enligt punkt 6. tas bort lätta trafikleden längs 749 över den nya underfarten och lätta trafikleden 
ledas via underfarten närmare väg 749 (punkt 7.).  
Bemötande: Behovet av underfart och bullerskydd samt förbättrande av trafikarrangemangen 
överlag i planläggningsområdet har konstaterats i vägnätsutredningen som uppgjorts 2021. Väg-
nätsutredningen omfattar både Norra- som Södra Larsmovägen och föreslår ändringar på många 
ställen längs nämnda landsvägar.  
I detaljplanen har reserverats utrymme för att kunna genomföra dessa trafikmässiga förbätt-
ringar, vilket förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten. Bullerskyddens slutliga placering och 
modell, och de trafiktekniska lösningarna överlag, kommer specificeras i samband med uppgör-
ande av en vägplan för området som uppgörs i statens (NTM-centralens) regi. Även grönområden 
planeras och iordningställs vid denna typ av vägplaneringar. Träd får även finnas inom LT-områ-
det eller EV-området senare. 
I dagsläget finns inte någon kännedom om när detta skulle genomföras, utan det kommer ske i 
framtiden. Således kan de preliminära utredda lösningarna, som detaljplanen baserar sig på, 
ännu ändras när de utreds ännu närmare. Bullernivåerna ska uppfyllas när alla tekniska lösningar 
har förverkligats, vilket säkerställs genom uppgörande av bullerutredningar. 
I vägplaneprocessen hörs även intressenter, det är möjligt att påverka även då. Ingenting av de 
nya trafikarrangemangen kan ännu förverkligas på basen av detaljplanen, utan det krävs en väg-
plan för detta som ska vara samstämmig med detaljplanen. Vid behov bör detaljplanen ändras för 
att möjliggöra slutliga lösningar. 
I dagsläget baseras detaljplanen på tillgängliga utredningar, vilka anses tillräckliga för att kunna 
bedöma konsekvenserna av detaljplanen och dess lösningar, samt hur konsekvenserna kan mini-
meras. 
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3. Åsikt 3 

• Godkänner inte att ljudvallen lämnas bort på den sträcka som berör deras tomt, trots att ljudmät-
ningarna visar att det överstiger givna riktvärden.   
Bemötande: Enligt bullerutredningen överstigs inte bullerriktvärdena utomhus dagtid (55 dB) eller 
nattriktvärdet (50dB) vid nämnda läge vid vare sig hastigheterna 60km/h eller 80km/h. Således 
finns inte behov i detta skede att anvisa bullerskydd längs Södra Larsmovägen vid detta läge. 
Detta granskas dock slutligt i samband med uppgörande av en separat vägplan för den aktuella 
vägsträckan. 
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4. Åsikt 4 

Föreslår ändringar enligt följande karta: 

 

• Enligt punkt 1. bör grönområde bibehållas så långt som möjligt och underfarten kan göras inom   
ramarna för den nuvarande vändplan. På punkt 2. föreslår det att anslutningen till busshållplatsen 
görs från underfarten parallellt med landsvägen 749 och på punkt 3. anslutningen till cykelvägen 
öster om landsväg 749 görs på samma höjd som underfarten så behövs ingen bro. Enligt punkt 4. 
bör en bullervägg byggas längs västra sidan av landvägen 749 och sänka hastigheten till 60 
km/h. Enligt punkt 5. bör bullerväggen byggas så att den lätta trafiken inte har möjlighet att 
korsa landsvägen. Dessutom behöver farthinder på underfarten.  
Bemötande: Behovet av underfart och bullerskydd samt förbättrande av trafikarrangemangen 
överlag i planläggningsområdet har konstaterats i vägnätsutredningen som uppgjorts 2021. Väg-
nätsutredningen omfattar både Norra- som Södra Larsmovägen och föreslår ändringar på många 
ställen längs nämnda landsvägar.  
I detaljplanen har reserverats utrymme för att kunna genomföra dessa trafikmässiga förbätt-
ringar, vilket förbättrar tillgängligheten och trafiksäkerheten. Bullerskyddens slutliga placering och 
modell, och de trafiktekniska lösningarna överlag, kommer specificeras i samband med uppgör-
ande av en vägplan för området som uppgörs i statens (NTM-centralens) regi. Även grönområden 
planeras och iordningställs vid denna typ av vägplaneringar. Träd får även finnas inom LT-områ-
det eller EV-området senare. 
I dagsläget finns inte någon kännedom om när detta skulle genomföras, utan det kommer ske i 
framtiden. Således kan de preliminära utredda lösningarna, som detaljplanen baserar sig på, 
ännu ändras när de utreds ännu närmare. Bullernivåerna ska uppfyllas när alla tekniska lösningar 
har förverkligats, vilket säkerställs genom uppgörande av bullerutredningar. 
I vägplaneprocessen hörs även intressenter, det är möjligt att påverka även då. Ingenting av de 
nya trafikarrangemangen kan ännu förverkligas på basen av detaljplanen, utan det krävs en väg-
plan för detta som ska vara samstämmig med detaljplanen. Vid behov bör detaljplanen ändras för 
att möjliggöra slutliga lösningar. 
I dagsläget baseras detaljplanen på tillgängliga utredningar, vilka anses tillräckliga för att kunna 
bedöma konsekvenserna av detaljplanen och dess lösningar, samt hur konsekvenserna kan mini-
meras. 
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