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1.

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

1.1

Identifikationsuppgifter
Planeringen förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll Finland
Oy. Planläggningen leds av Larsmo kommun.

1.2

Planläggningsansvarig:

Planläggningskonsult:

Larsmo kommun
Norra Larsmovägen 30
68570 LARSMO
www.larsmo.fi

Ramboll Finland Oy
Teräsgränd 1-3 E,
65100 VASA
www.ramboll.fi

Markanvändningsingenjör
Thomas Käldström
T +358 44 787 7225
E-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi

Planens utarbetare
Jonas Lindholm, YKS-605
T +358 50 349 1156
E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi

Planområdets läge
Planläggningsområdet ligger ca. 1,5 km från Larsmo kommuns centrumområde Holm. Planläggningsområdet består av ett befintligt industriområde, ett skogsskifte samt allmänt vägområde. Området är ca 41 ha stort.

Bild 1. Planläggningsområdets
läge. ©LMV

riktgivande

Bild 2. Planläggningsområdets riktgivande utsträckning. ©LMV
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1.3

Planens namn och syfte
Planens namn är ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV VIDMOSSEN DETALJPLAN. Syftet med planläggningen är att utvidga gällande plan för att skapa en eller flera nya industritomter.

1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen
Bilagor:

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

1:
2:
3:
4:

Program för deltagande och bedömning.
Trafikutredning 2008
Naturinventering 2007
Naturinventering 2022 (tillkommer i förslagsskedet)

2.

SAMMANDRAG

2.1

Olika skeden i planprocessen
12.4.2022 § 13
_._-_._.2022
_._-_._.2022
_._.2022 § __
_._.2022 § __

2.2

Beslut om påbörjande av detaljplaneuppdraget.
PDB och planutkast till påseende.
Planförslaget till påseende.
Kommunstyrelsen godkände detaljplanen.
Kommunfullmäktige godkände detaljplanen.

Detaljplanen
Den centrala markområdesreserveringen i detaljplanen är T, T-1 och M, MY samt LT. Planbeteckningar och bestämmelser förevisas noggrannare på plankartan. Detaljplanen möjliggör förverkligande av industriverksamhet.

2.3

Genomförandet av detaljplanen
Förverkligandet av detaljplanen kan påbörjas när detaljplanen blivit godkänd i kommunfullmäktige
och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på markägaren och kommunen.

3.

UTGÅNGSPUNKTERNA

3.1

Utredning om förhållandena i planeringsområdet
3.1.1

Allmän beskrivning av området

Området som skall planläggas är ca 41ha stort och är delvis detaljplanerat från tidigare. Gällande
detaljplan är delvis förverkligad och på området finns befintliga byggnader som produktionshallar
och lagerbyggnader. På de delar av den gällande detaljplanen som inte blivit förverkligade, finns
det ekonomiskog. Vägnätet i området är till stora delar asfalterade.
Runt området finns fina sjöar, mossar och skogar med vandringsleder och rastplatser.
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Bild 3. Flygbild av planläggningsområdet och dess riktgivande utsträckning.

3.1.2

Naturmiljön

Landskapets särdrag
Planområdet är sedan tidigare delvis planlagt och anlagt. Stora delar av planläggningsområdet
består ändå av skog och sumpmarker.
Topografi
Planområdets höjd är rätt så varierande. Som lägst är det i planområdets nordöstra del på ca 6 m
ö.h. och som högst vid planområdets sydvästra del på ca 18 m ö.h.

Bild 4. Höjdförhållanden på planläggningsområdet. @LMV
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Jordmån
Planområdets jordmån är i sin helhet sand/grusmorän, på de lägre områdena inom planområdet är
det gyttjelera. Utanför området finns även bergsbunden mark och grov mo.

Bild 5. Jordmånen på planläggningsområdet.
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Vattendrag och vattenhushållning
I planläggningsområdet finns inga större vattendrag eller diken. Utanför planläggningsområdet
finns sjön Molnviken. Till närmaste grundvattenområde är det ca 1km.

Bild 6. Vattendragen på planläggningsområdet och i dess närhet.

6/22

PLANBESKRIVNING – ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV VIDMOSSEN DETALJPLAN

Naturskydd
På området finns inga skyddsområden eller Naturaområden.
Naturinventering 2007
En naturinventering har uppgjorts i samband med uppgörandet av detaljplanen för Vidmossen industriområde 2007. Värdefulla områden har beaktats i gällande detaljplan. Naturinventeringen
kommer att användas till planutkastet och naturmässiga områdesreserveringar som finns i gällande
detaljplan kommer bibehållas till planutkastet.
Naturinventering 2022
En uppdaterad naturinventeringen har uppgjorts under våren 2022. Rapporteringen av den nya
utredningen pågår under tiden för planutkastets uppgörande. Resultatet av utredningen kommer
beaktas i planförslagsskedet. På basen av ny utredning görs det nödvändiga justeringar i detaljplanens områdesanvändning och -bestämmelser.

Bild 7. Utdrag ur naturinventering 2007 (Nature-Invest 2007).
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3.1.3

Den byggda miljön

Samhällsstruktur
Industriområdet ligger ca 1,5km från kommunens centrum där det finns kommunala samt privata
verksamheter, bl.a. skola, bibliotek, kommunhus, dagligvaruhandel, olika former av boende, och
annan service. I Larsmo centrum finns både våningshus, radhus samt egnahemshus.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
I planläggningsområdet finns en aktiv verksamhet, en fordonsservice. I Larsmo centrum finns flera
olika verksamheter och arbetsplatser.
Rekreation och fritidsverksamhet
I närheten av planläggningsområdet finns det mycket olika rekreationsområden och fritidsverksamhet. Genom planläggningsområdet går en del av Holm vandringsled. Strax utanför planläggningsområdet ligger sjön Molnviken, där det finns en rast- och eldplats. På andra sidan Norra Larsmovägen finns Larsmo idrottspark med olika motionsbanor och idrottsplaner.

Bild 8. Utdrag ur karta över vandringsleder i Holm-området © Larsmo kommun.
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Trafik
Väster om planområdet går Norra Larsmovägen med ca 3491 fordon/dygn år 2020, varav tung
trafik utgör 278 fordon/dygn. Hastigheten invid området är 80km/h.
Inom planläggningsområdet är delar av den gällande planen förverkligat och vägarna asfalterade.

Bild 9. Utdrag ur karta över trafikmängder (Trafikledsverket 2021). Personbilstrafik med blått, tung
trafik med grönt.

Bild 10. Flygbild över områdets centrala delar.
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Bild 11. Flygbild över områdets centrala delar, Norra Larsmovägen i nord-sydlig riktning. Vidmosssens anslutning (Kopparvägen) leder in till höger.

Trafikutredning 2008
En trafikutredning uppgjordes i samband med uppgörandet av detaljplanen för Vidmossen industriområde år 2008. I trafikutredningen uppskattas att vid ett fullt utbyggt område, enligt detaljplanen,
kan det totala antalet resor till och från området uppgå till 400-450 fordon/dygn. Det nämns även
att korsningen till industriområdet kräver körfält för vänster- och högersvängande trafik då området
är utbyggt. Med anledning av landsvägens geometri, särskilt backkrönet norrut, samt en trygg
gång- och cykelpassage av vägen föreslås kanalisering med upphöjd refug. Utvidgad industriverksamhet leder till en ännu mera ökad trafik till och från området, och därmed måste korsningen in
till industriområdet kanaliseras och dimensioneras om.
Till den nya detaljplanen kommer trafikutredningens tidsenlighet granskas och nödvändiga områden
reserveras för förverkligande av påtalad kanalisering.

Bild 12. Utdrag ur trafikutredningen 2008. Kanalisering anvisat längs Norra Larsmovägen.
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Den byggda kulturmiljön och fornminnen
På planområdet finns inga byggda kulturmiljöer eller kända fornlämningar enligt fornlämningsregistret.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp finns utbyggt till området. Detta byggs ut enligt behov vid den nya detaljplanens
förverkligande. Genom planläggningsområdet går Bosund-Larsmo-Jakobstad överföringsavlopp
som finns anvisat i Österbottens lanskapsplan 2040.

Bild 13. Det tekniska nätverket i en del planområdet.

Miljöskydd och störningar i miljön
Inom planområdet finns inte miljöstörande verksamhet.
3.1.4

Markägoförhållanden

Marken är i kommunens ägo.
3.2

Planeringssituationen

3.2.1

Planer, beslut och utredningar som berör planområdet

3.2.1.1

De riksomfattande målen för områdesanvändningen

De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen fick laga kraft den 1.4.2018. Målen för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter:
•
•
•
•
•
3.2.1.2

Fungerande samhällen och hållbara färdsätt
Ett effektivt trafiksystem
En sund och trygg livsmiljö
En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar
En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar
Landskapsplanen 2040
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Landskapsplanen är en plan där principerna för områdesanvändningen och samhällsstrukturen i
förbundets verksamhetsområde anvisas. Österbottens landskapsplanen 2040 trädde ikraft den
11.9.2020. Området ligger strax utanför A-område (tätort) och har även en t-beteckning som anvisar industriområdet.

Bild 14. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2040, området visas ungefärligt med blå pil.
Tabell 1. För planområdet eller dess direkta närhet finns följande huvudsakliga reserveringar i landskapsplanen 2040.
Beteckning

Beskrivning av beteckningen

Jakobstad-Karleby utvecklingszon

Beskrivning av beteckningen: Med utvecklingsprincipsbeteckningen anvisas en zon
som baserar sig på Jakobstads och Karleby stadsregioners gemensamma pendlingsområde. Planeringsbestämmelse: Zonen bör utvecklas så att pendlingen inom den främjas. Särskild vikt bör fästas vid utveckling av fungerande rese- och trafikkedjor och
deras knutpunkter samt kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Flyg och tågförbindelserna bör
säkerställas. För Karleby-Jakobstads flygplats samt Jakobstads och Bennäs anslutningsstationer bör anslutningstrafiken och tillgängligheten utvecklas.

Område för tätortsfunktioner.

Beskrivning av beteckningen: Med områdesreserveringsbeteckningen anvisas områden för boende och andra tätortsfunktioner såsom service, arbetsplatser och industri,
trafikområden och gång- och cykeltrafikleder, rekreations- och parkområden samt specialområden.
Planeringsbestämmelse: I den mer detaljerade planeringen bör området planeras i
huvudsak för boende, service och arbetsplatser. En enhetligare samhällsstruktur bör
främjas med hänsyn till tätortens karaktär. Bebyggelse bör inte placeras på enhetliga
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åkerområden ifall den inte gör tätortsstrukturen mer enhetlig. Kollektivtrafiken och nätverket av gång- och cykeltrafikleder bör utvecklas för att förbättra tillgängligheten till
offentlig och kommersiell service samt rekreationsområden. Kompletterande byggande
bör anpassas till den befintliga bebyggelsen samt till kulturmiljö-, landskaps- och naturvärdena.

Rekreationsområde

Beskrivning av beteckningen: Med områdesreserveringsbeteckningen anvisas områden avsedda för allmän rekreation och friluftsliv. Inom områdena kan finnas befintliga
bostäder och fritidshus. På området gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändningsoch bygglagen.
Planeringsbestämmelse: Markanvändning och åtgärder i området bör planeras så att
förutsättningarna för att använda området för allmän rekreation och friluftsliv, områdets
tillgänglighet samt tillräcklig service- och utrustningsnivå tryggas. Området ska planeras
så att det stöder naturturismnäringen. På området tillåts utöver sådant byggande som
behövs för rekreation och friluftsliv även reparations- och ändringsarbeten samt utvidgning av befintliga byggnader. Då rekreationsområden planeras ska uppmärksamhet fästas vid deras betydelse i grönområdesstrukturen och de bör om möjligt via cykel- och
friluftsleder bilda samverkande nätverk på landskapsnivå. Vid planering och åtgärder
bör kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden beaktas. För rekreationsområdet bör en
utvecklings- och skötselplan uppgöras.
Byggbestämmelse: På området är det tillåtet att bygga byggnader som möjliggör förverkligandet av rekreations- och naturturismservice.

Industri och lagerområde

Beskrivning av beteckningen: Med områdesreserveringsbeteckningen anvisas industri- och lagerområden. Nya eller till arealen mindre industri- och lagerområden anvisas
med en objektsbeteckning.

Riktgivande friluftsled

Beskrivning av beteckningen: Med utvecklingsprincipsbeteckningen anvisas friluftsleder. Planeringsbestämmelse: Mer detaljerad planering och utmärkning av friluftsleden
bör ske i samarbete med markägare och myndigheter. Då friluftsleden planeras ska
uppmärksamhet fästas vid dess betydelse i grönområdesstrukturen och den bör om
möjligt sammanbinda rekreationsområden, rekreations- och turismobjekt, värdefulla
kulturmiljöer och naturskyddsområden till samverkande nätverk på landskapsnivå. Vid
planering och åtgärder bör kulturmiljö-, landskaps- och naturvärden beaktas.

Datakommunikationsförbindelse

Beskrivning av beteckningen: Med utvecklingsprincipsbeteckningen anvisas ett datakommunikationsnät med mycket hög kapacitet som sammanbinder kommuner och
orter inom landskapet och som ansluts till nationella och internationella knutpunkter.

Förbindelsebehov för stomvattenledning

Beskrivning av beteckningen: Med utvecklingsprincipsbeteckningen anvisas de vattenledningsförbindelser mellan olika vattenledningsnät som behövs för att säkerställa
hushållsvattnets tillräcklighet och distributionen också i exceptionella situationer och vid
störning. Ledningarnas exakta sträckning bestäms i den mer detaljerade planeringen.
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3.2.1.3

Generalplan

Planläggningsområdet ingår inte i någon gällande generalplan. Larsmo kommuns delgeneralplan
för centrumområdet, godkänd i fullmäktige 6.3.2013 § 35 gränsar till planläggningsområdet.

Bild 15. Utdrag ur delgeneralplanen för centrumområdet i förhållande till planläggningsområdet.

3.2.1.4

Detaljplan

För en del av området finns en gällande detaljplan, Vidmossen industriområde, godkänd i kommunfullmäktige 22.4.2009 § 53.

Bild 16. Utdrag ur gällande detaljplan för Vidmossens industriområde.
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Tabell 3-1. Detaljplanens beteckningar i planområdet.
Beteckning

Beskrivning av beteckningen
Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader
Kvartersområde för affärs-, industri och lagerbyggnader. På området får uppföras 1 bostad för fastighetens skötsel
Rekreationsområde
Jord- och skogsbruksområde
Jord- och skogsbruksområde med särskilda miljövärden

3.2.1.5

Byggnadsordningen

Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Larsmo den 29.8.2018 och trädde i kraft
den 5.10.2018.
3.2.1.6

Tomtindelning och tomtregister

Som information angående fastighetsindelningen på området har tidsenliga uppgifter från kommunens/Lantmäteriverket använts.
3.2.1.7

Baskarta

En baskarta över området är gjord i samband med uppgörandet av detaljplanen för Vidmossen
industriområde 2009. Baskartan har uppdaterats under våren 2022 och är tidsaktuell.

4.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN

4.1

Planläggningens olika skeden
Planläggningsprocessen genomförs i tre huvudsakliga skeden.

1) Inlednings- och beredningsskedet. När frågan om planläggning har väckts ska detta meddelas
så att intressenterna har möjlighet att få information om utgångspunkterna för planläggningen, den
planerade tidtabellen samt förfarandet för deltagande och bedömning. Utgående från planens utgångspunkter och målsättningar uppgörs PDB och planutkast, som efter att de behandlats av planläggningssektionen framläggs till påseende. Detta kungörs i de lokala tidningarna, på kommunens
anslagstavla och på kommunens hemsida. Intressenter har under påseendetiden möjlighet att
lämna in respons till kommunen gällande PDB. PDB hålls uppdaterat vid behov under hela planprocessen.
2) Förslagsskedet. Efter att planutkastet varit framlagt och de berörda myndigheterna samt andra
intressenter har framfört sina åsikter, görs nödvändiga justeringar i materialet. Efter att planläggningssektionen har godkänt planförslaget för framläggning, framläggs det i 30 dagar. Under tiden
för framläggandet är det möjligt att inlämna en skriftlig anmärkning mot planförslaget till planläggningssektionen. Samtidigt begärs utlåtanden från myndigheterna. Om offentligt framläggande informeras genom kungörelse i lokaltidningarna, på kommunens anslagstavla och på kommunens
internetsida.
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3) Godkännande. Planen godkänns av kommunfullmäktige. Beslut om planens godkännande kungörs i de lokala tidningarna och på kommunens internetsida. Dessutom sänds beslut om godkännande för dem som lämnat anmärkningar eller utlåtanden, om de så har önskat.
Besvär. Besvär angående fullmäktiges beslut riktas till förvaltningsdomstolen. Efter att planen har
vunnit laga kraft, informeras om detta på samma sätt som om beslut om godkännande.
4.2

Behovet av detaljplanering
Planläggningen har startat på grund av ett behov av att få fler tomter till industriområdet.

4.3

Planeringsstart och beslut som gäller denna
Planläggningssektionen beslöt den 12.4.2022 att planläggningsarbetet kan påbörjas.

4.4

Deltagande och samarbete
Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas
i planeringen. Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna
av planläggningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. Som intressenter i planeringen har följande definierats:
4.4.1

Intressenter

Myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen,
åtminstone:
•
•
•
•

Larsmo kommuns olika förvaltningar
NTM-centralen (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen)
Österbottens förbund
Österbottens räddningsverk

Områdets företag, lokala sammanslutningar och organisationer vars bransch berörs av
detaljplanen, bl.a.
•

Oy Herrfors Ab

•

JNT Ab

Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen,
bl.a.:
•
Användare, innehavare, markägare och invånare i planeringsområdet och dess influensområde.
•

4.4.2

Föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper planändringen kan ha konsekvenser för.
Anhängiggörande

Planeringsarbetet anhängiggjordes _._.2022
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4.4.3

Deltagande och växelverkan

Denna punkt kompletteras med datum under planprocessens gång, vartefter respektive skede behandlats.
•

Program för deltagande och bedömning samt planutkast var framlagt __.__.-__.__.2022.
Över utkastet inkom __ utlåtanden och __ åsikter.
Bemötanden till inlämnad respons, se bilaga x (tillkommer senare).

•

Förslaget var framlagt under tiden __.__-__.__.202_. Över förslaget inkom __ utlåtanden
och __ anmärkningar.
Bemötanden till inlämnad respons, se bilaga x (tillkommer senare).

4.4.4

Myndighetssamarbete

Berörda myndigheter hörs under planens påseendeskeden via utlåtandeförfarande. Vid behov ordnas skilt myndighetssamråd. Samråd har inte ansetts nödvändigt i beredningsskedet.
4.5

Mål för detaljplanen
Målsättningen med detaljplanen är att ändra och utvidga den gällande detaljplanen för Vidmossen
industriområde för att kunna erbjuda fler industritomter åt intresserade företagare.
Trafikmässigt ska tillräckliga områden reserveras för att kunna förverkliga en kanalisering av anslutningen till industriområdet. En dagvattenhanteringsplan ska uppgöras som grund för det slutliga
planförslaget. Slutlig detaljplan ska basera sig på en ny naturinventering som uppgörs våren 2022.

5.

BESKRIVNING AV DETALJPLANEN

5.1

Planens struktur
Den nya detaljplanen bygger på samma struktur som gällande plan, stora delar kommer förbli
oförändrade. Nödvändiga justeringar görs i strukturen för att möjliggöra nödvändiga trafikrelaterade arrangemang.

5.2

Planutkast 2.6.2022
Stora delar av den gällande planen kommer bibehållas. Byggrätterna hålls oförändrade i jämförelse
med gällande detaljplan.
Planläggningsområdet har utvidgats norrut med delar av intilliggande fastighet. Kvartersområdena
i planen har justerats något. Planteringsområden har anvisats på ett enhetligt sätt i hela området.
En ny gata har anvisats från Stålvägen till kvarter 2.
I korsningsområdet Kopparvägen-Norra Larsmovägen har nödvändiga justeringar gjorts i kvartersindelningen för att möjliggöra förverkligande av en kanalisering av anslutningen. Infartsförbud har
granskats och anvisats. Frisiktsområden har även granskats, dessa faller inom LT-området och
anvisas inte i planutkastet.
Möjlighet till anläggande av lättrafikled har beaktats, stället där Norra Larsmovägen kan korsas
anvisas med riktgivande linjer på plankartan (på anslutningens södra sida). Det allmänna vägområdet Norra Larsmovägen anvisas som LT-område (område för allmän väg). Breddning av LT-området har anvisats i sin helhet mot öster.
Naturmässigt värdefulla områden har anvisats enligt principerna i naturinventeringen från 2007.
Nödvändiga justeringar utförs när ny inventeringsrapport färdigställts till planens förslagsskede.
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Riktgivande områden för dagvattenhantering har anvisats i plankartan, dessa granskas och preciseras till förslagsskedet efter att separat dagvattenhanteringsplan färdigställts.

Bild 17. Utdrag ur planutkastet 2.6.2022.

5.2.1

Dimensionering

Med planen bildas följande tomter och områden.
Användningsändamål

Areal, ha

Areal andel %

Våningsyta v-m²

T

15,88

38,4

63 502

T-1

2,32

5,6

9261

M

15,33

37,1

MY

2,66

6,4

LT

2,92

7,1

Gator

2,26

5,4

PLANOMRÅDE TOTALT

41,37
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5.3

Områdesreserveringar
Beteckning

Beskrivning av beteckningen
Kvartersområde för affärs-, industri och lagerbyggnader. På området får uppföras 1 bostad för fastighetens skötsel.
Kvartersområde för industri- och lagerbyggnader
Jord- och skogsbruksområde.
Jord- och skogsbruksområde med särskilda miljövärden.
Område för allmän väg.

6.

PLANENS KONSEKVENSER

6.1

Konsekvenser för den byggda miljön
Samhällsstruktur
Detaljplanen kan inte bedömas ha några betydande konsekvenser för områdets samhällsstruktur,
området lämpar sig som ett industriområde eftersom det är på tillräckligt långt avstånd från bebyggelse men trots detta i direkt anslutning till befintliga vägar. Områdets tillgänglighet är god.
Service arbetsplatser, näringsverksamhet
Detaljplanen medför i sig inte några direkta konsekvenser för servicen i området. Om industriverksamheten på området utvecklas och utvidgas kan det dock indirekt leda till att den befintliga servicen i närområdet stärks och förbättras.
Arbetsplatser och näringsverksamhet
Detaljplanen medför goda konsekvenser för näringsverksamheten i området. Ett utvidgat industriområde ger redan etablerade företag möjlighet att utveckla och utvidga sin verksamhet på området.
Nya industritomter kan även locka till sig nya företag till området och antalet arbetsplatser kan
således utökas. Detaljplanen ger goda möjligheter till en utveckling av industri- och företagsverksamheten på området.
Rekreation och fritidsverksamhet
I norra delen av planläggningsområdet går en del av Holm vandringsled. Vandringsleden kommer
fortsättningsvis att vara sammanhängande och utan avbrott. I övrigt är inte området ämnat för
rekreationsanvändning.
Trafik
Som grund för planutkastet har trafikutredningen från 2008 granskats och uppdaterats enligt utsträckningen för den nya detaljplanen. Behovet av en kanalisering kommer att bli större då trafiken
in till området ökar.
På basen av ny trafikgranskning har man i planutkastet reserverat ett LT-område (område för allmän väg) för att möjliggöra byggande av kanalisering och refuger. LT-området har anvisats på så
sätt att trafik som kommer norrifrån har en skild fil för vänstersväng in till området, och de som
kommer söderifrån har en skild fil för högersväng.
Kanaliseringen skall byggas med upphöjda refuger för att kunna möjliggöra en trafikförbindelse till
detaljplaneområdet från gång- och cykelvägen på andra sidan om Norra Larsmovägen. Vid infarten
kan man inte anvisa en skyddsväg eftersom hastigheten kommer att förbli 80k km/h, men i refugerna kommer man lämna en öppning och till gång- och cykelvägen anläggs en förbindelse från
Kopparvägen.
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Kanaliseringen har dimensionerats för en hastighet på 80 km/h. Man har reserverat rum för breddningen enbart på den sidan var infarten är. Befintliga infarter som finns inom LT-området ska
stängas eller flyttas utanför LT-området.
I trafikgranskningen har man även granskat frisiktsområdet och de befinner sig helt och hållet inom
LT-området, så enskilda reserveringar för frisiktsområden behöver inte anvisas i detaljplanen.
Det trafikmässiga områdesbehovet, och principerna för förverkligande av kanaliseringen, framgår
ur bilden nedan. Dessa har beaktats i planutkastet.
Trafikmässigt kommer konsekvenserna vara goda då säkerheten förbättras.

Bild 18. Utdrag ur trafikgranskning 2022.
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Bild 19. Illustration av kanalisering och infarter som måste stängas eller flyttas.

Den byggda kulturmiljön och fornminnen
I detaljplanen finns inte kulturhistoriskt värdefulla områden eller objekt, inga betydande konsekvenser uppstår.
Miljöskydd och störningar i miljön
På området tillåts verksamhet som bl.a. kan orsaka bullerstörningar. Verksamheten får dock inte
orsaka skador i miljön. Bullerstörningarna kan inte antas orsaka olägenheter för bosättning eftersom industriområdet ligger avskilt från bebyggelse. Konsekvenserna bedöms som små.
Teknisk försörjning
Kommunalteknik finns i området sedan tidigare och kommer att byggas ut vid behov. Konsekvensen
liten.
6.1.1

Konsekvenser för naturen och naturmiljön

Landskapets särdrag
Påverkan på landskapsbilden är väldigt liten eftersom en del av området är bebyggt sen tidigare.
Delar av området som skall utvidgas är kalhugget medan på andra delar måste skogen avverkas
för att förverkliga planen. Betydande konsekvenser bedöms inte uppstå.
Topografi
Områdets topografi kan komma att ändras något, då man förverkligar de nya planerade tomterna
kommer marken att behöva jämnas ut. Betydande konsekvenser bedöms ändå inte uppstå.
Jordmån
Detaljplanen har inga betydande konsekvenser för jordmånen, endast ytliga ingrepp krävs för förverkligandet.
Vattendrag och vattenhushållning
För att säkerställa att dagvattnet sköts och leds på rätt sätt, utan större konsekvenser för området,
kommer man att uppgöra en dagvattenhanteringsplan till planens förslagsskede.
I den nya detaljplanen kommer man att anvisa flera områden för uppsamling av dagvatten. På
planområdet finns kommunala avlopp och vattenledningar som man kommer att använda och utvidga.
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Naturskydd
Detaljplaneområdet ligger inte i direkt närhet av naturmässigt värdefulla områden, varvid betydande konsekvenser inte bedöms uppstå. Naturvärdena granskas under våren 2022, konsekvensbedömningen uppdateras till förslagsskedet.
6.2

Planbeteckningar och planbestämmelser
Planbeteckningarna finns presenterade under punkt 5.2 - Områdesreserveringar samt angivna på
detaljplanekartan.

6.3

Samhällsekonomiska konsekvenser
En förverkligad detaljplan leder till ökad företagsverksamhet vilket även bör leda till ökade kommunala skatteintäkter och ökad sysselsättning. För att förverkliga området krävs vissa infrastrukturella satsningar, bl.a. kanalisering av anslutningen till landsvägen. Kostnaden för kanaliseringen
av anslutningen kompletteras till planens förslagsskede.

7.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

7.1

Genomförande och tidsplanering
Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i kommunfullmäktige i slutet av 2022. Efter att detaljplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på kommunen, som även ansvarar
för utbyggandet av kommunaltekniska lösningar.
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