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1.

BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

1.1

Identifikationsuppgifter
Planeringen förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Larsmo kommun och Ramboll Finland
Oy. Information om detta program och planläggningsprojektet fås av kommunens markanvändningsingenjör.
PLANLÄGGARE:

PLANLÄGGNINGSKONSULT:

Larsmo kommun

Ramboll Finland Oy

Norra Larsmovägen 30

Hovrättsesplanaden 19 E,

68570 LARSMO

65100 VASA

Tel. (06) 785 7111

www.ramboll.fi

www.larsmo.fi
Kontaktperson:
Kontaktperson:

Planläggare, YKS-605:

Markanvändningsingenjör:

Lantm.ingenjör YH Jonas Lindholm

Thomas Käldström

T +358 50 349 1156

T +358 44 787 7225

E-post: jonas.lindholm@ramboll.fi

E-post: thomas.kaldstrom@larsmo.fi
Planerare:
Lantm.ingenjör YH Christoffer Rönnlund
T +358 40 312 3201
E-post: christoffer.ronnlund@ramboll.fi
1.2

Planområdets läge
Planeringsområdet utgörs av Holm centrumområde i Larsmo kommun. Planområdets läge och utsträckning har anvisats i bilderna nedan.

Bild 1. Områdets riktgivande läge anvisat med röd ring © Lantmäteriverket.
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Bild 2. Områdets riktgivande utsträckning.

1.3

Planens namn och syfte
Planens namn är ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN.
Målsättningen med projektet är att revidera befintlig detaljplan och samtidigt utvidga detaljplaneområdet för Holms centrumområde till att omfatta icke detaljplanerade områden. En delmålsättning är att man ska planlägga nya tomter för främst boende i absoluta centrum.
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1.4

Förteckning över bilagor till beskrivningen
Bilagor:

1.5

Bilaga 1:

Program för deltagande och bedömning.

Bilaga 2:

Naturinventering 2017.

Bilaga 3a:

Bemötandesammanställning utkastskedet.

Bilaga 3b:

Bemötandesammanställning förslagsskedet.

Bilaga 4:

Illustrationsbilder.

Bilaga 5:

Byggnadsinventeringar 2006, 2009, 2014.

Förteckning över andra handlingar, bakgrundsutredningar och källmaterial som berör
planen
Åtminstone följande utredningar och rapporter har utgjort bakgrundsmaterial för arbetet med
detaljplanen:
•

Tidigare uppgjorda byggnadsinventeringar 2006, 2009

•

Trafikutredning 2014, uppdatering av trafikprognos 2018.

•

Naturinventering för detaljplanen 2017.

•

Vägplan för centrumområdet 2009.

2.

SAMMANDRAG

2.1

Olika skeden i planprocessen

2.2

7.2.2017 § 8

Beslut om påbörjande av detaljplaneuppdraget.

23.8–6.9.2017

PDB till påseende.

28.2-31.3.2018

Planutkastet till påseende.

20.6-9.8.2018

Planförslaget till påseende.

27.8.2018 § 190

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen.

29.8.2018 § 58

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen.

Detaljplanen
De centrala markområdesreserveringarna i detaljplanen är styrda beteckningar för boende, offentliga områden/funktioner samt idrotts- och rekreationsverksamhet. Planebeteckningar och bestämmelser förevisas noggrannare på plankartan.

2.3

Genomförandet av detaljplanen
Förverkligandet av detaljplanen kan påbörjas när detaljplanen blivit godkänd i kommunfullmäktige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på kommunen.
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3.

UTGÅNGSPUNKTERNA

3.1

Utredning om förhållandena i planeringsområdet
Området utgörs av Larsmo kommuns centrum i Holm. Som kommuncentrum är Holm på ett naturligt sätt exploaterat med en tätare bebyggelse. Kommunen kännetecknas överlag som en
landsbygds- och skärgårdskommun men de kommunala funktionerna och de urbanare småhusmiljöerna lyfter tätortsprägeln i Holm. Tätortsprägeln bör inte förstås som ett urbant centrum,
utan mer som ett bya-, landsbygds- eller skärgårdscentrum var man bör sträva efter en organiserad markanvändning. Att skapa goda förutsättningar för en hållbar samhällsstruktur förutsätter att man optimerar och förtätar byggandet, på så vis erhåller man också ett samhällsekonomiskt gott resultat.
3.1.1 Allmän beskrivning av området

Planläggningsområdet omfattar ett ca 84 ha stort område. Planområdet är till största delen bebyggt. Inom planområdet finns kommunens administrativa centrum och även kommunal verksamhet i form av bl.a. daghem, grundskola och åldringshem. För de boende finns såväl höghus
som småhus. Arbetsplatser finns främst inom den kommunala sektorn och industrin, men även
inom handeln. I planområdets norra del finns ett stort idrotts- och rekreationsområde med bl. a.
anlagda motionsspår/skidspår, skidskyttemöjligheter, två fotbollsplaner, utrymme för friidrott
och en ishockeyrink.

Bild 3. Vy över centrumområdet. © Ramboll Finland Oy.

3.1.2 Naturmiljön

Landskapets särdrag
Planområdet är sedan tidigare både planlagt och anlagt. Exploateringen är utbredd över hela det
aktuella planområdet, men fortfarande finns utrymme för kompletteringsbyggande och förtätning. Den orörda naturen är nästan obefintlig, man bör istället tala om parkliknande skogar med
unga träd och ängsmarker.
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Topografi
Höjdkurvorna på planområdet varierar mellan ca 2,5–20 m.ö.h. och medelhöjden ligger på ca
7,5 m.ö.h. Den norra delen ligger överlag högre än den södra, men en del variation finns i topografin. Den sydvästra delen av planområdet stiger t.ex. till över 10 m.ö.h., fastän planområdets
södra område överlag ligger låglänt. Byggnationen på den södra sidan om Kackur- och Fagernäsvägen ligger på mellan 2,5–5 m.ö.h. medan byggnationen norr om nämnda vägar ligger mellan
5–12,5 m.ö.h.

Bild 4. Områdets topografi, bebyggelse, vägnät, vattendrag © Lantmäteriverket.

Jordmån
Planområdet domineras i sin helhet av moränmark med ställvisa mjukare/hårdare partier. Brun
färg; moränmark, röd färg; berg.
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Bild 5. Jordmånskarta. I röd färg syns bergsbunden mark, i brun nyans anges morän © GTK.

Vattendrag och vattenhushållning
I den östra delen av planområdet ligger ett grundvattenområde.
Naturskydd
Inom område finns från tidigare inga skyddade områden. En ny naturinventering har uppgjorts
2017 för tidigare icke inventerade områden.
Naturaområden
Inom planområdet finns inga Naturaområden.
3.1.3 Den byggda miljön

Boende och befolkningens struktur
Holm fungerar som kommunens centrum och har en befolkning på ca 400 invånare (2014). Boendet finns i form av småhus och våningshus. Inom detaljplaneområdet, det absoluta centrumområdet, bor ca 300 av dessa invånare (2014). I centrum finns även det nyligen färdigställda
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Equity-huset som innefattar bl.a. bibliotek, hvc, gym och restaurang samt ett intilliggande nytt
våningshus.

Bild 6. Flygbild över centrumområdet och Equity mot nordväst © Ramboll Finland Oy.

Bild 7. Småhusområdet i planområdets södra del © Ramboll Finland Oy.
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Samhällsstruktur
De kommunala funktionerna finns inprickade i närhet av rondellen vid landsväg 749, Kackurvägen och Fagernäsvägen. Småhusområden sprider ut sig från rondellen i så gott som alla riktningar. Längst i norr finns ett idrotts- och rekreationsområde.

Bild 8. Utdrag ur YKR-registret. Röd färg anger tätort, blå landsbygdsboende.

Arbetsplatser, näringsverksamhet
Arbetsplatserna på planområdet utgörs främst av kommunala tjänster för skola och äldrevård
samt för allmän kommunal service, men även arbetsplatser inom den lätta industrin och inom
handeln finns på området.

Bild 9. Vy mot norr över butik, kommungården samt bakomliggande industriområden © Ramboll Finland
Oy.
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Rekreation och fritidsverksamhet
I planområdets norra del och på den västra sidan av landsväg 749 finns det ett stort område ämnat för idrott och rekreation. På området finns det en fotbollsplan, konstgräsplan med sex allvädersbanor runt planen, ishockeyrink och hinderbana m.m. Även spånbana och möjlighet att utöva friidrott finns. Området är kuperat och naturnära och sommartid finns goda möjligheter till
joggingturer och orientering i terrängen medan man under vintern istället kan skida eller åka
pulka.

Bild 10. Den nyligen färdigställda idrottsplanen © Ramboll Finland Oy.

Trafik
Genomfartstrafiken i Larsmo, trafiken mellan Jakobstad och Karleby, sker längs med landsväg
749. Landsväg 749 fungerar som planområdets stora väg i nord-sydlig riktning medan Fagernäsoch Kackurvägen på motsvarande sätt ger trafikanterna en möjlighet att ta sig väster- eller österut från planområdets mitt. Övriga vägar på planområdet utgörs av detaljplanerade gator, vilka
leder trafiken till och från de ovan nämnda och större vägarna.

Bild 11. Trafikmängder år 2017.
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Bild 12. Vy från norr, områdets huvudväg(ar) och områdets trafikdelare – rondellen. Jakobstad skymtar
i bakgrunden © Ramboll Finland Oy.

Den byggda kulturmiljön och fornminnen
Inom planområdet finns inga områden som är skyddade ur ett kulturmiljömässigt perspektiv. Det
finns inte heller några fornminnen på planområdet.
För det aktuella detaljplaneområdet finns två olika byggnadsinventeringar, den ena är uppgjord
år 2006 och den andra år 2009, kompletterad 2014. På basen av dessa färdigställdes den gällande detaljplanen år 2014. Inventeringen från 2009 lyfter fram 2 skyddsvärda objekt av betydelse i denna detaljplaneändring, Rivägen 2 och 8. Skydd av övriga objekt har behandlats i detaljplanen från 2014.
Rivägen 2 är en välbevarad bostadsbyggnad med tillhörande uthus som bör skyddas. Rivägen 8
är en gammal bod.

Bild 13. Utdrag ur byggnadsinventering 2009, Rivägen 2 – gammal gårdsgrupp.
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Bild 14. Utdrag ur byggnadsinventering 2009, Rivägen 8 – gammal bod.

Kommungården, som enligt gällande detaljplan har skyddsbeteckningen sr-2, är byggd 1957.
Huset är välbevarat.

Bild 15. Utdrag ur byggnadsinventering 2009,2014 – Kommungården. Bilden från ca 1960-talet.

För noggrannare beskrivning av de värdefulla objekten, se bilaga 5.
Teknisk försörjning
På planområdet finns utbyggt kommunalteknik förutom kring Arenavägen och Västerviksvägen.
Miljöskydd och störningar i miljön
I området finns inte några miljöskydd att beakta eller andra störningar i miljön som p.g.a. sin
karaktär borde uppmärksammas.
Området är ett relativt lugnt centrumområde till vilket man även styrt den miljövänliga industrin
till ett eget område, således kan man inte tala om direkta olägenheter av annat än normala centrumartade funktioner. Landsväg 749 bör nämnas som den väg som p.g.a. sin trafik orsakar mest
och högst ljud i området, framförallt med inbromsningar och accelerationer i området för rondellen. Trafiken är dock inte av sådan storlek att den kan anses störande, utan trafiken utgör snarare en oundviklig faktor och samtidigt en kompletterande pusselbit i vad som hör ett centrumområde till.

1-16

1

3.1.4 Markägoförhållanden

Kommunen är majoritetsägare av fastigheterna på planområdet. Övriga fastigheter är i privat
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 2030

Österbottens landskapsplan uppgörs av Österbottens förbund, förbundet beskriver landskapsplanens betydelse med nedanstående text:
Landskapsplanen har en central roll i utvecklingen och planeringen av ett landskap. Med landskapsplanen överför man utvecklingsprinciper och strategier, som uppgjorts på nationell och regional nivå, till reserveringar av markområden som styr områdesanvändningen i den önskade riktningen. När man gör planen ska man ha som mål att landskapets region- och samhällsstruktur
kan utvecklas på ett bra och hållbart sätt.
Landskapsplanen styr kommunernas planläggning och även myndigheternas planering av områdesanvändning. Innehållet i landskapsplanen förs till en noggrannare nivå i de generalplaner och
detaljplaner som kommunerna uppgör.
Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände landskapsplanen 29.9.2008. Planen
fastställdes av miljöministeriet 21.12.2010.

Bild 16. Utdrag ur Österbottens landskapsplan 2030. Området beläget på främst på område för centrumfunktioner och område för tätortfunktioner.
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För planområdet finns följande huvudreserveringar i landskapsplanen:
Planebeteckning

Beskrivning av beteckningen, bestämmelser
Jakobstads stadsregion, kk-2

Viktigt grundvattenområde som lämpar sig för vattentäkt

Område för tätortsfunktioner

Område för centrumfunktioner
Riktgivande friluftsled
Cykelled
Österbottens landskapsplan 2040 är under uppgörande. Planutkastet var framlagt 5.29.3.2018. I utkastet framgår inte sådana aspekter vilka skulle medföra ändringar i detaljplaneringen för Holm.
3.2.1.2.1

Landskapsplanens etapplan 1 och 2

Etapplandskapsplan 1 - Lokalisering av kommersiell service godkändes av landskapsfullmäktige
14.5.2012 och fastställdes av miljöministeriet 4.10.2013. Maximidimensionering för kommersiell
service i område för centrumfunktioner är 10 000 v-m² där en enskild enhet/koncentration får
vara högst 5000 v-m².
Iom lagändring 17.4.2017 finns inte längre fastslagen dimensionering i centrumområden.

Bild 17. Utdrag ur landskapsplanens etapplan 1.

För planområdet finns inga reserveringar i etapplandskapsplan 2.
3.2.1.3

Generalplan

För området finns en befintlig delgeneralplan. Holm delgeneralplan har godkänts av kommunfullmäktige den 6.3.2013 § 35.
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Bild 18. Utdrag ur Holm delgeneralplan (godkänd i kommunfullmäktige 6.3.2013 § 35). Området i huvudsak anvisat med A-, P-, M-, V-beteckning.

3.2.1.4

Detaljplan

Det aktuella området är till största del sedan tidigare planlagt på detaljplanenivå. Revidering av
Holm detaljplan godkändes i fullmäktige den 21.5.2014. Utöver denna finns mindre detaljplaner
som fastställts skilt, vilka även delvis kommer ingå i den nya planen.

1-19

1

Bild 19. Bilden visar tidigare fastställda detaljplaners utsträckning i förhållande till den del av planen
som nu ändras och utvidgas (röd linje). Vita områden anger nya områdeshelheter som inte har detaljplan sedan tidigare.

3.2.1.5

Byggnadsordningen

Byggnadsordningen är godkänd av kommunfullmäktige i Larsmo den 26.3.2008 § 3.
3.2.1.6

Tomtindelning och tomtregister

Som informationen angående fastighetsindelningen på området har tidsenliga uppgifter från
Lantmäteriverkets använts.
3.2.1.7

Baskarta

Som bas i planeringen har kommunens baskarta använts. Baskartan är uppgjord år 2012 och
kompletterad år 2014. Baskartans koordinatsystem är GK23 och höjdsystemet är N2000. Baskartan är godkänd den 25.3.2014.

1-20

1

3.2.1.8

Skyddsbeslut

På planområdet finns inga skyddade områden. I den för området uppgjorda naturinventeringen
lyfts Västerviken och dess omgivande våtmark fram som ett riktigt värdefullt område för den biologiska mångfalden. Särskilt med tanke på häckande fåglar är sjön värdefull, här finns flera
utrotningshotade arter. Sjön bör bevaras så att den inte torkar ut och den omkringliggande halvöppna våtmarken bör bevaras.

Bild 20. Utdrag ur naturinventering 2017, med rött avisas det område som i samband med planeringen
bör bevaras.

4.

OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DETALJPLANEN
Konsulten utarbetar ett planutkast för markanvändningen och beaktar både utförda- som kompletterade utredningar. Efter att planutkastet varit framlagt uppgör konsulten ett planförslag för
officiellt framläggande. Som sista fas i planeringen skall kommunen godkänna planförslaget och
därefter vinner planen laga kraft.

4.1

Behovet av detaljplanering
Planeringsuppdraget omfattar ett ca 84 ha stort område, varav ca 70 % är detaljplanerat sedan
tidigare. Behovet av omstrukturering av markanvändningen och befintliga tomter är bakomliggande orsak till revideringsarbetet. Dessutom eftersträvas en större andel tomter för boende i
centrumområdet.

4.2

Planeringsstart och beslut som gäller denna
Planläggningssektionen beslöt om inledande av planeringen den 7.2.2017 § 8.
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4.3

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:
4.3.1 Intressenter

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

Larsmo kommuns olika förvaltningar – (Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo)

•

NTM-centralen (Närings-, Trafik- och Miljöcentralen) – (PB 262, 65101 Vasa)

•

Österbottens förbund – (PB 174, 65101 Vasa)

•

Österbottens museum – (PB 3, 65101 Vasa)

•

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk/Larsmo brandstation –
(huvudkontoret: Gustaf Adolfsgatan 76, 67200 Karleby)

•

Staden Jakobstad – Social- och hälsovårdsverket – (PB 111, 68601 Jakobstad)

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

Oy Herrfors Ab – (Köpmansgatan 10, 68600 Jakobstad)

•

JNT Ab – (Alholmsgatan 3, 68600 Jakobstad)

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.

•

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

4.3.2 Anhängiggörande

Planeringsarbetet anhängiggjordes den 7.2.2017 § 8. Angående projektstarten har meddelats
allmänheten genom en kungörelse.
4.3.3 Deltagande och växelverkan

•

Program för deltagande och bedömning var framlagt under tiden 23.8–6.9.2017 i enlighet med MBL 63 § och MBF 30 §.

•

Planutkastet var framlagt under tiden 28.2–31.3.2018 i enlighet med MBL 62 §. Samtidigt har begäran om utlåtande över utkastet, enligt MBF 30 §, sänts till de myndigheter
och sammanslutningar, vars område berörs av planeringen. Över planutkastet inkom 5
utlåtanden och 15 åsikter.

•

Allmänt infomöte ordnades den 8.3.2018.
BEMÖTANDEN TILL UTKASTSKEDETS RESPONS, SE BILAGA 3A.
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•

Planförslaget var framlagt under tiden 20.6-9.8.2018 i enlighet med MBL 65 §. Begäran
om utlåtande har sänts till berörda myndigheter och sammanslutningar enligt MBF 27 §
och MBF 28 §. Över planförslaget inkom 4 utlåtanden och 10 anmärkningar.

•

Allmänt infomöte ordnades den 27.6.2018.
BEMÖTANDEN TILL UTKASTSKEDETS RESPONS, SE BILAGA 3B.

4.3.4 Myndighetssamarbete

Berörda myndigheter hörs under planens påseendeskeden. Vid behov ordnas skilt myndighetsmöte.
4.4

Mål för detaljplanen
Målsättningarna med planens ändring och utvidgning är att delvis omstrukturera markanvändningen samt att utvidga detaljplanen västerut från nuvarande avgränsning (både på norra och
södra sidan av Kackurvägen) så att man erhåller nya tomter för främst boende i centrumområdet. I arbetet nyttjas tidigare och nyuppgjorda utredningar. Trafikmässiga granskningar och
justeringar utförs så att man erhåller säkra förbindelser.

5.

REDOGÖRELSE FÖR DETALJPLANEFÖRSLAGET

5.1

Planens struktur
Mitten och norra delen av planområdet har reserverats för olika typer av servicerelaterade funktioner, arbetsplatser, handel och rekreation. Från mitten breder bostadsområden ut sig i princip
alla riktningar.
Nya bostadsområden har planerats i direkt anslutning till centrum i planområdets västra del och i
närheten av Västerviken i planområdets sydvästra del. Områdena ansluts delvis via befintliga och
delvis nya gatuförbindelser.
Sedan planutkastskedet har kommunen kunnat förvärva mer centralt belägen mark varvid planen till vissa delar omformats och förtätats. Utöver detta har mindre justeringar av teknisk karaktär utförts. Ändringarna i största del i planområdets norra halva. Jämförelse mellan utkast och
förslag förevisas nedan:
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Bild 21. Planutkast 19.2.2018.

Bild 22. Planförslag 7.6.2018. Största förändringen
norr om Kackurvägen (småhusområden + parkeringsarrangemang).

Efter att planförslaget varit framlagt har endast mindre tekniska justeringar utförts i planlösningen. Ändringarna påverkar dock inte innehållet i planen på ett betydande sätt. Ändringarna är
bl.a. våningstal på några AP-områden, bestämmelse om byggande av källare, granskning av områden som ska planteras.

1-24

1

Bild 23. Planförslag 17.8.2018.

5.1.1 Dimensionering

Allmänt
På planområdet finns områden för fast boende, kommunal service och arbetsplatser. Till detaljplaneområdet har anvisats nya bostadstomter för småhusboende och våningshusboende i områdets västra delar på båda sidorna om Kackurvägen. Utvidgade möjligheter till utveckling av centrumorienterad service har möjliggjorts i centrumets direkta anslutning.
Illustrationer av planerad markanvändning finns som bilaga 4 till planbeskrivningen.
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Handel- och affärsutrymmen

Bild 24. Området för centrumfunktioner i gällande delgeneralplan (godkänd i kommunfullmäktige
6.3.2013 § 35). Området för centrumfunktioner är anvisad med röd punkt-streckad linje.

För handels- och affärsutrymmen har beaktats etapplandskapsplan 1 och de för Larsmos del angivna direktiven. Området för Holm är tilldelad en rättighet om 10 000 m² våningsyta för handel,
var en enskild detaljhandelsenhet eller koncentration inte får överstiga 5 000 m².
Det i delgeneralplanen angivna området för centrumfunktioner är beaktat i detaljplanen. Till
nämnda område kan affärs- och handelsverksamhet placeras, dock så att de överensstämmer
med de i etapplandskapsplan 1 angivna v-m² för Larsmo kommuns centrum.
Nya områden
Norr om Kackurvägen:
-

Småhuskvarter, totalt 22 tomter, ca 75 000 m² tomtmark. Våningstalet max II.
Obebyggda våningshustomter 4 st, totalt ca 22 500 m² tomtmark. Våningstalet max
IVu2/3.

Övrig ny verksamhet:
-

Obebyggd tomt för centrumfunktioner 1 st, totalt ca 7200 m² tomtmark. Våningstalet
max IVu2/3.
Obebyggda tomter för verksamhetsbyggnader (kontor, lätt industri) 4 st, totalt ca 14
200 m² tomtmark. Våningstalet max II.
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Bild 25. Ny riktgivande markanvändning i planområdets norra halva, byggnaderna inte bindande © Ramboll Finland Oy.

Bild 26. Illustration, ny riktgivande markanvändning i planområdets norra halva. Byggnaderna inte bindande © Ramboll Finland Oy.
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Söder om Kackurvägen:
-

Obebyggda småhustomter 21 st, totalt ca 34 000 m² tomtmark. Våningstalet max II.

Bild 27. Ny riktgivande markanvändning i planområdets södra halva, byggnaderna inte bindande © Ramboll Finland Oy.

Bild 28. Illustration, ny riktgivande markanvändning i planområdets södra halva. Byggnaderna inte bindande © Ramboll Finland Oy.
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5.1.2 Service

Den kommunala servicen kan utvidgas i centrumområdet och detta har möjliggjorts på främst Yoch C-kvartersområdena. Rekreationsrelaterad service kan utvidgas och utvecklas på idrottsområdet där bl.a. utrymme för en ny sporthall finns i tankarna.
5.2

Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet
Den för planområdet gällande naturinventeringar har beaktats i arbetet. Till planområdets grundvattenområde har inte planerats någon ny verksamhet, den berörda tomten har endast förstorats något söderut.

5.3

Områdesreserveringar
Huvudanvändningsändamål:
AK

KVARTERSOMRÅDE FÖR FLERVÅNINGSHUS.

AP

KVARTERSOMRÅDE FÖR SMÅHUS.

AR

KVARTERSOMRÅDE FÖR RADHUS OCH ANDRA KOPPLADE BOSTADSHUS.

AO

KVARTERSOMRÅDE FÖR FRISTÅENDE SMÅHUS.

AO-1

KVARTERSOMRÅDE FÖR FRISTÅENDE SMÅHUS.

AL

KVARTERSOMRÅDE FÖR BOSTADS-, AFFÄRS- OCH KONTORSBYGGNADER.

Y

KVARTERSOMRÅDE FÖR ALLMÄNNA BYGGNADER.

YL-1

KVARTERSOMRÅDE FÖR BYGGNADER FÖR OFFENTLIG NÄRSERVICE SOM ÄR
AVSETT FÖR SKOLA OCH/ELLER TILL HUVUDVERKSMAHETEN TILLHÖRANDE
UNDERFUNKTIONER.

YL-2

KVARTERSOMRÅDE FÖR BYGGNADER FÖR OFFENTLIG NÄRSERVICE SOM ÄR
AVSETT FÖR SKOLA OCH/ELLER BARNDAGHEM.

YH

KVARTERSOMRÅDE FÖR FÖRVALTNINGSBYGGNADER OCH ÄMBETSHUS.

YU

KVARTERSOMRÅDE FÖR IDROTTSBYGGNADER.

C-1

KVARTERSOMRÅDE FÖR CENTRUMFUNKTIONER.

C-2

KVARTERSOMRÅDE FÖR CENTRUMFUNKTIONER.

KL-1

KVARTERSOMRÅDE FÖR AFFÄRSBYGGNADER

KTY-1

KVARTERSOMRÅDE FÖR VERKSAMHETSBYGGNADER.

TY

KVARTERSOMRÅDE FÖR INDUSTRIBYGGNADER DÄR MILJÖN STÄLLER SÄRSKILDA KRAV PÅ VERKSAMHETENS ART.

VP

PARK

VL

OMRÅDE FÖR NÄRREKREATION.

VU-1

OMRÅDE FÖR IDROTTS- OCH REKREATIONSANLÄGGNINGAR.

ET

OMRÅDE FÖR BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR FÖR SAMHÄLLSTEKNISK FÖRSÖRJNING.

EN

OMRÅDE FÖR ENERGIFÖRSÖRJNING.

EV

SKYDDSGRÖNOMRÅDE.

W

Vattenområde.

Noggrannare beteckningar- och bestämmelser: se detaljplanekartan.
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6.

PLANENS KONSEKVENSER

6.1

Konsekvenser för den byggda miljön
Boende och befolkningens struktur
Ändringsarbetet möjliggör utökade boendemöjligheter för olika befolkningsgrupper i centrumområdet. På grund av att det i den direkta centrumkärnan reserveras utrymme för såväl våningshus
som småhus, tillgodoser man behoven för såväl den äldre som den yngre befolkningen. Detaljplanen möjliggör ett tätare centrum med goda förbindelser.
Samhällsstruktur
Ser man till den ekonomiska samhällsaspekten för boende, arbetsplatser och service, är det
mest samhällsekonomiskt att bygga strukturerat och att använda befintliga tekniska nätverk.
Ändringsarbetet kan ses som ett planeringssteg för att erhålla ett funktionellt och strukturerat
centrumområde i Holm, var i man beaktat de olika funktionernas samverkan och enskilda utrymmesbehov. Man utnyttjar befintlig kommunalteknik och håller arbetsplatser inom ett klart och
tydligt område, samtidigt beaktar man också den kommunala servicen, idrotts- och rekreationsverksamheten samt det fasta boendet.
Stads-/tätortsbild
Holm är kommunens administrativa centrum, till vilket man även styrt social- och hälsovård
samt daghem och skolor. All service finns inom gång-, och cykelavstånd. Tätortsbilden stärks i
och med att planen förverkligas och detta anses positivt för bl.a. områdets attraktionskraft.
Den största enskilda förändringen i tätortsbilden kommer ske längs Kackurvägen. I området
planläggs småhus samt våningshus som kommer vara av varierad höjd. Området har sedan tidigare varit ett skogsområde som separerat ”centrumområdet” från landsbygdsmiljön, men kommer iom detaljplanen växa ihop och ge området en karaktärsmässig förändring. Förändringen är
sammantaget stor, men planerad markanvändning ansluter sig väl till befintlig struktur.

Bild 29. Illustration, ny riktgivande markanvändning i planområdets norra halva. Arenavägen ny huvudgata. Byggnaderna inte bindande © Ramboll Finland Oy.
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Bild 30. Illustration, ny riktgivande markanvändning i planområdet. Byggnaderna inte bindande © Ramboll Finland Oy.

Service
I Holm erbjudes service i form av daghems- och grundskoleverksamhet samt handel. Man erbjuder även social- och hälsovård samt serviceboende inom äldrevården. Servicen ges goda möjligheter till utveckling inom redan etablerat område.
Arbetsplatser, näringsverksamhet
Inom planområdet ges möjlighet till nya privata och offentliga arbetsplatser vilket inverkar positivt på områdets näringsverksamhet. Verksamheten kan även ge en sekundär effekt i form av ett
livligare centrumområde, vilket bedöms positivt. Ett centraliserar och mångsidigt utbud av arbetsplatser och tjänster är till fördel för invånarna.
Rekreation och fritidsverksamhet
Närliggande idrottsområde erbjuder utmärkta rekreationsmöjligheter, området görs ännu
mångsidigare med denna planändring. Idéer om en ny idrottshall, vilket inte finns sedan tidigare,
gör hela området mer attraktivt och mångsidigt. Detta eftersom en hall kan utnyttjas till flera
olika funktioner och utnyttjandegraden således ökar.
Trafik
Den dagliga trafiken inom planområdet kommer att ändras eftersom främst bostadstomter nu
ökar jämfört med detaljplanen 2014. Eftersom verksamheten inom planområdet har utökats,
ställer det samtidigt krav på anordnandet av trygga trafikförbindelser.
Längs Kackurvägen har reserverats utrymme för en cykelväg genom breddning av nuvarande
vägområde. Nya bostadsområden/tomter som ansluter sig till nämnda väg får på detta sätt en
trafiksäker koppling till det övergripande vägnätet.
Arenavägen anläggs med antingen separat eller upphöjd cykel- och gångbana. Till vägen ansluts
nya tomtgator. Tomtgatorna kan vid behov anläggas med trottoar.
Det nya området kring Västerviken (söder om Kackurvägen) ansluts via befintliga gator ut till
Södra Larsmovägen. Längs gatorna kan trottoar vid behov anläggas. Trafiksäkerhetsmässigt
vore det bra om en ny förbindelse i framtiden kunde anläggas från området till Kackurvägen, på
det sättet minskar områdets interna trafik till landsvägen och en del av trafiken kan ledas via
den befintliga rondellen där det är trafiksäkrast att ansluta till landsvägen.
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I planen har getts utrymme för förverkligande av den rondell som finns planerad i korsningen
Kvarnvägen-Södra Larsmovägen. Denna kan vid förverkligande hantera stora trafikmängder, och
gör samtidigt området mellan rondellerna trafiksäkrare.
Trafiken från nya markanvändningshelheter har uppskattats, och ny trafikprognos har uppgjorts.
Trafikökningen från nya områden uppskattas vara ca 1300 fordon / dygn totalt sätt. Med beaktan
av läget år 2035 fungerar nuvarande och nyplanerade förbindelser på ett bra sätt, men trafiksäkerhetsmässigt borde området Kvarnvägen/Rivägen anläggas med den planerade rondellen eller
med T-korsningar med mittrefug. Detta skulle förbättra servicenivån så att väntetiden inte blir så
lång och att anslutningen blir säkrare. Kapaciteten (utnyttjandegraden) i alla anslutningar till
områdets huvudvägar förblir låg. Möjlighet till gång- och cykeltrafik mellan Arenavägens nya bostadsområde och skolområdet borde möjliggöras för att säkerställa trafiksäkerheten.

Bild 31. Trafikprognosen från 2014 med beaktan
av tidigare planerad markanvändning.

Bild 32. Uppdaterad trafikprognos 2018 med beaktan
planförslagets planerade markanvändning.

Konsekvenserna av planen förverkligande bedöms hanterbara, planen förväntas inte orsaka
oskäliga olägenheter trots att trafikmängden ökar. I övrigt har även rekommendationerna från
trafikutredningen 2014 beaktas.
Den byggda kulturmiljön och fornminnen
I detaljplanen har 2 byggnader märkts ut med skyddsbeteckning, sr-2. Dessa är kommungården
samt huvudbyggnaden på Rivägen 2. Bestämmelserna tryggar objektens värden vid eventuella
ombyggnads- och renoveringsarbeten. Betydande negativa konsekvenser uppstår ej.
Marthagården, vars skyddsfråga behandlats och avgjorts under detaljplaneringen 2014, har inte
angetts med skyddsbeteckning.
Miljöskydd och störningar i miljön
Till planområdet har inte planerats sådana tomter vars verksamheter är direkt miljöfarliga eller
som genom sina miljökonsekvenser förorenar vattnet eller marken.
Detaljplanen ger möjlighet till en utökad aktivitet på området, vilket kan medföra mer ljud och
en marginellt ökad trafikmängd. Detta bedöms dock vara hanterbart.
Teknisk försörjning
På planområdet finns elnät samt avlopps- och vattenledningar sedan tidigare. Behövlig utbyggnad förorsakar inte negativa konsekvenser.
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6.1.1 Konsekvenser för naturen och naturmiljön

Landskapets särdrag
Som följd av planens förverkligande kommer området vara föremål för en förändrad landskapsbild i de centrala delarna. Detta är dock en naturlig följd av en förtätning och exploatering. förändringen är betydande lokalt, men torde smälta in bra i nuvarande miljö.
Topografi
Ändringsarbetet medför inga direkta konsekvenser för topografin. Området är redan till största
del förverkligat. För anläggandet av nya områden och tomter samt till nya gator är markingrepp
oundvikliga. Konsekvenserna inte betydande.
Jordmån
Vid anläggandet av nya områden samt tomter och gator kommer arbetsmaskiner att figurera i
området. Detta bedöms dock inte påverka jordmånen på ett betydande sätt.
Vattendrag och vattenhushållning
I den östra delen av planområdet ligger ett grundvattenområde. Grundvattenområdet berör endast en AR-tomt i sådan liten utsträckning att konsekvenser inte är att vänta.
Naturskydd
I naturinventeringen har inte konstaterats sådana uppgifter som till sina särdrag skulle hindra
revideringsarbetet eller verkställandet av detaljplanen. alla rekommendationer har beaktats, således torde konsekvenserna vara positiva.
6.2

Planbeteckningar och planbestämmelser
Planbeteckningarna finns presenterade under punkt 5.3 - Områdesreserveringar samt angivna på
detaljplanekartan.

6.3

Namn
Planens namn är ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV HOLM DETALJPLAN.

7.

GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN

7.1

Genomförande och tidsplanering
Avsikten är att detaljplanen skall godkännas i kommunfullmäktige hösten 2018. Efter att detaljplanen blivit fastställd ankommer förverkligandet av området på kommunen.

